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TIN HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN 

 

B Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới và Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2022 

Chiều 28/3, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án mỗi xã một sản phẩm năm 2022 

và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch 

UBND thành phố dự và chủ trì hội nghị. 

Xem chi tiết tại đây    

C Đẩy mạnh phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân 

Chiều 28/3, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 9 tổ chức Hội 

nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) năm 2022, triển 

khai nhiệm vụ năm 2023 do Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, Chủ 

tịch Hội đồng GDQP&AN Quân khu 9 chủ trì. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND 

TP Cần Thơ tham dự hội nghị. 

Xem chi tiết tại đây    

 

TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 

B Thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ 

Ngày 27/03, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường ký ban hành Quyết định 

thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023. 

Xem chi tiết Quyết định số 788/QĐ-UBND 

C Kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng và thi hành án hành chính 

Ngày 27/03, UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi, 

đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành 

chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Xem chi tiết Kế hoạch số 63/KH-UBND 

https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/tin+hoat+dong+cua+lanh+dao+thanh+pho/hoi+nghi+tong+ket+chuong+trinh+muc+tieu+quoc+gia+xay+dung+nong+thon+moi
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/thongtinhoatdong/thong+tin+hoat+dong+cua+so+nganh/day+manh+pho+bien+kien+thuc+quoc+phong+va+an+ninh+cho+toan+dan
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QD_788_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QD_788_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=KH_63_0001.signed.pdf
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D CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh 

Ngày 27/03, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường ký ban hành Chỉ thị tập 

trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố. 

Xem chi tiết Chỉ thị số 05/CT-UBND 

E Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP 

Ngày 27/03, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Tấn Hiển có ý kiến chỉ đạo 

giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP 

ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ. 

Xem chi tiết Công văn số 967/UBND-KT 

F Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 

Ngày 27/03, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Tấn Hiển có ý kiến chỉ đạo 

giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo 

Luật Đất đai (sửa đổi). 

Xem chi tiết Công văn số 966/UBND-KT 

G Tích hợp tính năng ký số vào Cổng dịch vụ công thành phố 

Ngày 28/03, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường có ý kiến chỉ đạo giao 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai tích hợp tính năng ký số vào Cổng dịch 

vụ công thành phố. 

Xem chi tiết Công văn số 983/UBND-KGVX 

H Việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính 

Ngày 28/03, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Hè có ý kiến chỉ đạo 

Sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện tiếp tục thực hiện việc chấp hành pháp 

luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính. 

Xem chi tiết Công văn số 992/UBND-NC 
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https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)Chi_thi_05_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)Chi_thi_05_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_967_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_967_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_966_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_966_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_983_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_983_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_992_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_992_0001.signed.pdf
http://www.cantho.gov.vn/
mailto:banbientap@cantho.gov.vn

