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TIN HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN 

 

B Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc 

với Ban Giám đốc Vườn ươm Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc 

Chiều 23/11, tại TP Cần Thơ, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 

Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã có buổi thăm và làm việc với Ban Giám đốc Vườn 

ươm Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc. 

Xem chi tiết tại đây  

C Đoàn giám sát Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm việc tại thành 

phố Cần Thơ 

Chiều 23/11, Đoàn giám sát Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do ông 

Nguyễn Anh Tuấn, Vụ trưởng vụ 3, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm 

Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước 

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 tại thành phố Cần Thơ. 

Xem chi tiết tại đây  

D Khai mạc diễn đàn Mekong Connect 2022: Nâng chất lượng liên kết, tích 

hợp để phát triển bền vững 

Sáng 24/11, tại thành phố Cần Thơ, Diễn đàn Mekong Connect 2022 do các tỉnh, 

thành trong Mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng 

Tháp), Thành phố Hồ Chí Minh, và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao 

thực hiện chính thức được khai mạc. 

Xem chi tiết tại đây  

E Xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và đạt chuẩn cho thị trường trong 

nước và quốc tế 

Trong khuôn khổ Diễn đàn Mekong Connect 2022, chiều 24/11, UBND thành phố 

Cần Thơ phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Xây dựng 

vùng nguyên liệu bền vững và đạt chuẩn cho thị trường trong nước và quốc tế”. 

Xem chi tiết tại đây    

https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/tintucsukien/sukiennoibat/pho%20chu%20tich%20thuong%20truc%20quoc%20hoi%20tran%20thanh%20man%20tham%20va%20lam%20viec%20voi%20ban%20giam%20doc%20vuon%20uom%20cong%20nghe%20viet%20nam%20han%20quoc/!ut/p/z1/lZBBC4JAEIV_S79gZrfS7biGWrZpGpK7FxEMWSj1EAn9-lQ6JKTS3Aa-997MAwUJqDJ76iJ76KrMbu0ulZEyPNjEW1GBG4dh6PmGGYojIq7h0gM4GI5WRK0lohtQUP_rv516_Yi9HeB0fgfM5HuzBwqQITnVWIAibZwaChjbO8h3DiWeH7NA0A8w1cgPYPjylAMn5jSAWwKybcUcbcWlcO48Gl3mVZPqHKRBzZxm7Ar1PY6TlzAiO2LY8MUbu8xrnQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/thongtinhoatdong/thong+tin+hoat+dong+cua+so+nganh/doan+giam+sat+ban+thi+dua+khen+thuong+trung+uong
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/tintucsukien/sukiennoibat/dien+dan+mekong+conect+2022+nang+chat+luong+lien+ket
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/tintucsukien/sukiennoibat/xay+dung+vung+nguen+lieu
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F Xây dựng vùng nguyên liệu bền vững và đạt chuẩn cho thị trường trong 

nước và quốc tế 

Ngày 24/11, đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành 

ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên 

quan có buổi tiếp thân mật Ngài Jaya Ratnam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa 

Singapore tại Việt Nam đến thăm và làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ. 

Xem chi tiết tại đây    

G Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã 

hội công bằng, dân chủ, văn minh 

Chiều 24/11, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 

năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, dân chủ, văn minh. Chủ trì hội nghị có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung 

ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Phạm 

Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. 

Xem chi tiết tại đây    

 

TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 

B Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức 

Ngày 23/11, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường có ý kiến chỉ đạo giao 

Sở Nội vụ chủ trì tổ chức thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công 

chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030". 

Xem chi tiết Công văn số 4709/UBND-NC 

C Khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin 

Ngày 23/11, UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác khắc phục 

hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh trên địa bàn TP Cần Thơ. 

Xem chi tiết Kế hoạch số 231/KH-UBND 

D Kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 

Ngày 23/11, UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện kê khai, công khai 

bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, 

tổ chức, đơn vị. 

Xem chi tiết Kế hoạch số 232/KH-UBND 

https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/tin+hoat+dong+cua+lanh+dao+thanh+pho/24112022
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/tin+hoat+dong+cua+lanh+dao+thanh+pho/24112022
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4709_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4709_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=KH_231_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=KH_231_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=KH_232_0001.signed.pdf
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E Triển khai thực hiện kết quả giám sát của Thường trực HĐND thành phố 

Ngày 23/11, UBND thành phố có văn bản chỉ đạo Sở, ban ngành thành phố, 

UBND quận, huyện triển khai thực hiện kết quả giám sát của Thường trực HĐND 

thành phố tại Báo cáo số 545/BC-HĐND ngày 16/11/2022. 

Xem chi tiết Công văn số 4707/UBND-TH 

F Phê duyệt dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc 

Ngày 24/11, Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành Quyết định phê duyệt dự án 

Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, phường Trà An (đoạn từ cầu Xẻo Mây đến 

cầu Rạch Chùa), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 

Xem chi tiết Quyết định số 3978/QĐ-UBND 

G Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến 

Ngày 24/11, Hội đồng sáng kiến thành phố ban hành Quy chế hoạt động và xét 

công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, thay thế Quyết định số 

25/QĐ-HĐSK ngày 30/3/2021. 

Xem chi tiết Quyết định số 129/QĐ-HĐSK 

H Giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 

Ngày 24/11, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường có ý kiến chỉ đạo Sở, 

ban ngành, UBND quận, huyện triển khai thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ. 

Xem chi tiết Công văn số 4736/UBND-TH 

I Giải quyết phản ánh, kiến nghị của chức sắc, chức việc 

Ngày 25/11, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường có ý kiến chỉ đạo Sở, 

ban ngành thành phố, UBND quận, huyện giải quyết phản ánh, kiến nghị của chức sắc, 

chức việc các tôn giáo và đại diện các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn thành phố. 

Xem chi tiết Công văn số 4744/UBND-KSTT 

J Giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban văn hóa - xã hội 

Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thực Hiện có ý kiến chỉ đạo 

giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND quận, huyện giải quyết 

các kiến nghị sau giám sát của Ban văn hóa - xã hội HĐND thành phố. 

Xem chi tiết Công văn số 4754/UBND-KGVX 

https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4707_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4707_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QD_3978_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QD_3978_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QDBHD_129_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QDBHD_129_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4736_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4736_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4744_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4744_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4754_0001.signed.pdf
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K Rà soát việc triển khai phủ sóng di động 

Ngày 25/11, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường có ý kiến chỉ đạo Sở 

Thông tin và Truyền thông chủ trì rà soát, lập danh sách các ấp, khu vực chưa có sóng 

băng rộng di động trên địa bàn thành phố. 

Xem chi tiết Công văn số 4747/UBND-KGVX 

L Phát triển ổn định nuôi trồng thủy sản 

Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Hè có ý kiến chỉ đạo 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp duy trì, phát 

triển ổn định nuôi trồng thủy sản. 

Xem chi tiết Công văn số 4749/UBND-KT 

M Tình hình triển khai ICT phát triển đô thị thông minh 

Ngày 25/11, UBND thành phố có Báo cáo gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tình 

hình triển khai ICT phát triển đô thị thông minh thành phố Cần Thơ. 

Xem chi tiết Báo cáo số 327/BC-UBND 
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02 Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Website: www.cantho.gov.vn 

Email: banbientap@cantho.gov.vn 

Điện thoại: 0292.3690090 

https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4747_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4747_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4749_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_4749_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=BC_327_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=BC_327_0001.signed.pdf
http://www.cantho.gov.vn/
mailto:banbientap@cantho.gov.vn

