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TIN HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN 

  
 B Chủ tịch Trần Việt Trường: Cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư 

 “Việc kiểm tra thủ tục hành chính, kiểm tra quy trình, thủ tục thời gian tới sẽ làm 

siết. Nếu các cơ quan, đơn vị cố tình lập ra giấy phép con, cố tình đặt ra những quy 

định làm kéo dài, mất thời gian, ảnh hưởng đến công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn 

thì thường trực UBND thành phố sẽ tiến hành kiểm điểm, kỷ luật”, Chủ tịch UBND 

thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường nhấn mạnh như trên tại phiên họp trực tuyến 

UBND thành phố thường kỳ tháng 3/2021, tổ chức sáng 6/4 tại Hội trường UBND 

thành phố. Phiên họp nhằm thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

tháng 3 và quý I/2021; đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực 

hiện trong tháng 4, cũng như quý II/2021. 

Xem chi tiết tại đây 

C Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội 

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành 

phố - nhấn mạnh như trên tại Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm 

vụ trọng tâm quý II/2021, do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 7/4. 

Xem chi tiết tại đây 

D Cần Thơ họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2021 

"Thành phố Cần Thơ mong muốn nhận được sự đồng lòng, góp sức của đồng bào 

dân tộc Khmer, tiếp tục phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước, nâng cao tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm đi lên 

vượt qua mọi khó khăn, thử thách...", Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc 

Hè nhấn mạnh như trên tại buổi Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 

2021 của đồng bào Khmer, do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức sáng 8/4. 

Xem chi tiết tại đây 

 

https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/pVLLbsIwEPwVeuCYrGPn1d6CBG3DI1JbCvGlSoITp4AdgolKv74GeugDilB9sXc9M9oZLVCYAhVJUxaJKqVIFrqOqfvio37XCm08iIZWDwUdpz_CUR_hoQWTPQCdOAEC-pXv-_eaf9fDVjga-9EAwzNQoJlQleIQZ4lQXLaRKpkoWk3J1O4t1CZbb-a610aHW8gyTfRfxXXR4rJqKZ5oBtmJVVk5g9i1s9xlnmN4lmcZNsGucZ17MyO1SE5mjBGb-J_D_zEdPWee7iE_TXcecIcgdBvho4Bv-YRAi4VMD1kHIiV-AbRmOatZbW5q3eZKVTdtpKMg3DxEZBayMRudxzESl2sF019giLVb76SdrguPF8Z3RtC5WDA8F7h2W76uVjTQOyOFYm_a6P-XplqOlz7ZGvN8qJzUqZr3p3w5Ca4-AAqMaGw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/pVLLbsIwEPwVeuCYrGPn1d6CBG3DI1JbCvGlSoITp4AdgolKv74GeugDilB9sXc9M9oZLVCYAhVJUxaJKqVIFrqOqfvio37XCm08iIZWDwUdpz_CUR_hoQWTPQCdOAEC-pXv-_eaf9fDVjga-9EAwzNQoJlQleIQZ4lQXLaRKpkoWk3J1O4t1CZbb-a610aHW8gyTfRfxXXR4rJqKZ5oBtmJVVk5g9i1s9xlnmN4lmcZNsGucZ17MyO1SE5mjBGb-J_D_zEdPWee7iE_TXcecIcgdBvho4Bv-YRAi4VMD1kHIiV-AbRmOatZbW5q3eZKVTdtpKMg3DxEZBayMRudxzESl2sF019giLVb76SdrguPF8Z3RtC5WDA8F7h2W76uVjTQOyOFYm_a6P-XplqOlz7ZGvN8qJzUqZr3p3w5Ca4-AAqMaGw!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/xZJNU8IwEIb_SjxwsyQ0La3eygyoBWRGRSAXJy2hidCkwNJBf70pePADZDiZQz52393M-ySY4TFmmpcq46CM5gt7nrDmS0i67Ubsub1Bv9EhUcvv3ruDLnH7DTzaCciRERHMvtaH4Z2tv-24jfh-GA56Ln7GDLNUQwEST1KuQZoaASV0hkoloNpr2KTrzdzGamS_aqMSvsuJAtksAmknaTMIDCBpNNIbjtIqqrltlSmeozWHS1RIrlFSKbfcClV1fZGqKZ74fpNywQNHNKee45FZ4lxNg6lDReIJGhAvEPTT7h9-2ClcbCf5ian14LYoITcD96DgG9EYs2xhkv3rRDqhYYbZSszESqzqm5UNS4DiukYsICrre6j1zJT10hI8VCTNGvD4lxhPrNvgqJ12Ez-eie9EQ__shvEp4Natel0uWWR_mdEgttbof3yzIh_mIX1z5rM--IlflO9Ps3wUXXwAOMq0QQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/xZJNU8IwEIb_SjxwsyQ0La3eygyoBWRGRSAXJy2hidCkwNJBf70pePADZDiZQz52393M-ySY4TFmmpcq46CM5gt7nrDmS0i67Ubsub1Bv9EhUcvv3ruDLnH7DTzaCciRERHMvtaH4Z2tv-24jfh-GA56Ln7GDLNUQwEST1KuQZoaASV0hkoloNpr2KTrzdzGamS_aqMSvsuJAtksAmknaTMIDCBpNNIbjtIqqrltlSmeozWHS1RIrlFSKbfcClV1fZGqKZ74fpNywQNHNKee45FZ4lxNg6lDReIJGhAvEPTT7h9-2ClcbCf5ian14LYoITcD96DgG9EYs2xhkv3rRDqhYYbZSszESqzqm5UNS4DiukYsICrre6j1zJT10hI8VCTNGvD4lxhPrNvgqJ12Ez-eie9EQ__shvEp4Natel0uWWR_mdEgttbof3yzIh_mIX1z5rM--IlflO9Ps3wUXXwAOMq0QQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/xVJNb8IwDP0r4cCxSpp-UI5FYpNggLRJg-YymayQDJqUzWXrv587TtPGEKflkDh59rNf9LjiK64cHO0W0HoHe7oXKn3KxHQcTmJ5t5iFNyIfJdO5XEyFnIX8kSuutMMaDS80ODS-L9CWbsuOtsQudtjot2ZHb31xOp23a-gwA86w2nhGlYxKGVJoGs2Mr1kFyKqGiLBEpgl7bdrSEe73tDmoqKKClkkhw26KWttnXshhqrMMdBCHwySIIymDYRKnAUg9kFG0GUAc8-WXLHFm5YKrv1Uvu34_GHIxupejSIjbhfw14VuLgmYYnG0yTvnDlaIuECZXE04ufQO5w74cDionC3iH5Qfy1T96oK6qLGqD3WY-D2Cdte95r_cJhuUbBw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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E ADB đề xuất đầu tư Dự án Thành phố thông minh và Tiết kiệm năng 

lượng tại Cần Thơ 

Chiều 6/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hồng cùng đại diện các 

Sở, ngành có liên quan đã có buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á 

(ADB) về việc đề xuất đầu tư Dự án Thành phố thông minh và Tiết kiệm năng lượng 

(SEECP) trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Xem chi tiết tại đây 

F Cần Thơ triển khai giải pháp phòng, chống thiên tai năm 2021 

Chiều 08/4, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạnTP Cần Thơ 

tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCTT-TKCN năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 

2021. Ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban 

Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tham dự. 

Xem chi tiết tại đây 

G Khai trương Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Cần Thơ 

Nhằm thực hiện tốt hơn Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền do Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ vừa chính khai trương, đưa vào vận hành Trang 

thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (phiên bản nâng cấp) 

với tên miền http://mattrancantho.vn/ và vận hành “Phần mềm quản lý văn bản điều 

hành” trên máy tính và thiết bị di động. 

Xem chi tiết tại đây 

H Cần Thơ: Thành lập 93 Ủy ban bầu cử các cấp 

Ngày 6/4, báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố 

tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 3/2021, ông Châu Việt Tha - Giám 

đốc Sở Nội vụ thành phố - cho biết: Tính đến ngày 5/4/2021, UBND các cấp đã thành 

lập 93 Ủy ban bầu cử (UBBC) các cấp theo quy định (gồm: UBBC thành phố, 9 UBBC 

cấp huyện, 83 UBBC cấp xã). 

Xem chi tiết tại đây 

 

 

 

 

 

https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/1ZLBbsIwDIZfxRx2rBKaAuFYJDYJBkibNGguU5qmbQZNyhS68fZzdhpiDHFcLrGd358dy0SQDRFWdqaS3jgrd-hnYvjK6XzanyXx42rRv6fpZDBfxqs5jRd98kIEEcr61tckU9L62t1Rb7StoDPaB9tC7aSHwmFMHSTspK2hkA58Haw2ZJzHAGHoOZQ3AaWgcwZshVGUVChBpn_HSqBqeQAJnYYCb_uDgfkobQy6nQRsy8PW6AZsIOwO-Bjab5UpSDZmXPFkrKNRkeRRUibDiHOtIjooc8YYZbTkZP09D3rhpJSIv8e1DvXOCCmdPMUTRunDKv5VcFIiwx5GF4tMh-T5xk9dAQ5uBs6ujQHXyrzt9yLF3XHW609PNv9xedqm4ewYbcvlMpI5P36kvd4Xa6zPRw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/lZBBT8MwDIX_ii-7UTlJ160cW2kgrayVQGK0F-SmTRONphVkQ_v3pMAFwZiWg-W8WN_zC1b4hJWlg-nImcHSi7-X1eI5ZtmKr-firtjwG5akUZaLImNiw_ERK6ykdaPTWEqyTg8z5kxrOziY1vleD7ZzxuqBXOPbbwW8BJMGkwhyT_A2gO3I6hnzHPBT4F49CHaaDHTGl1HT6Mvedlcgvyh6mnD-zVIPggk-7TNK02CplGzaWqlAtGoZzEMug1hd8yAmHlPIVChrjtvPgOzESRhW_-ffTn6_CAlL70UaMnZbiD8HfliUfoflSZPVAh8uDHUGGF0MXJ_9hhTLMB0i_o5j38fhMdipPA-ojo8f0VSIpQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/tVHLbsIwEPwVc-BoeWMck2siUSRSEqmVCvGlcpyXaXGCtKXl7-tUvVSFIg7d085oNbO7wxTbMuX00bYabe_0q8eFks8RpItgJfh9vg7uIE7CNON5CnwdsCemmDIOB-xYYbTDrp8C2tq15Ghr9H3Xuxat63qNlW-_GeIpMnJkJIl50x5ZQj3UjmBXTwHmIDjwYHQYjK28PsgKeFnRpjSSihBKqqtSUmlAiEaLOmgE23ytDBcqBqb-vmgz-v1SiCF54MkMYJnzswM_LAq_w_yiyUKyxxuPuiIY3iy4uvYGn7zdHQ4q9vH2DusPZNt_ynfY76PZib40WUZ1GZ3e48nkEwijOXo!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/nVHBboMwDP0VetgxskkJ5QpSN6msIG3SWnKZEgiQdg10Ct34-4Vpl2nrqs4Hy7as9579gMMWuBEn3QirOyNeXF_w8DnCdOmvAnqfr_1bjBOWZjRPka59eAIOvDS2ty0UpTC27W7QamUa76SVdXXbmcZqY4dRGfs65a-h56aeFINXDhNIX-oKClbLSgUVI0iVTwJZL4gsWUjqAEMqkdGqCmDzqQrPRIzA_xa9mfh-IMSYPNBkjniX018XvlEUTsPiLMkyhMcrj7oAyK4GXF16gzNX745HHjsHO2PVu4Xt_y3sD4doPpJ9nWVEyGh8i2ezD_mMIvI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/!ut/p/z1/nVHBboMwDP0VetgxskkJ5QpSN6msIG3SWnKZEgiQdg10Ct34-4Vpl2nrqs4Hy7as9579gMMWuBEn3QirOyNeXF_w8DnCdOmvAnqfr_1bjBOWZjRPka59eAIOvDS2ty0UpTC27W7QamUa76SVdXXbmcZqY4dRGfs65a-h56aeFINXDhNIX-oKClbLSgUVI0iVTwJZL4gsWUjqAEMqkdGqCmDzqQrPRIzA_xa9mfh-IMSYPNBkjniX018XvlEUTsPiLMkyhMcrj7oAyK4GXF16gzNX745HHjsHO2PVu4Xt_y3sD4doPpJ9nWVEyGh8i2ezD_mMIvI!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

  

 B Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Tấn Hiển 

tại cuộc họp ngày 05/4/2021 về rà soát tiến độ thi công Công trình Đền thờ Vua Hùng 

thành phố Cần Thơ; công tác chuẩn bị Lễ tôn lô nhang, Lễ an vị bài vị thờ tự Vua Hùng 

và tổ chức Lễ Giỗ Hùng Vương  

 Xem chi tiết Thông báo số 105/TB-VPUB 

C Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020  

Ngày 05/4, UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 

1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực 

hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư. 

Xem chi tiết Kế hoạch số 78/KH-UBND 

D Kết quả thực hiện Nghị định số 125/2011/NĐ-CP  

UBND thành phố đã có Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện 

Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định 

về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng 

vũ trang nhân dân. 

Xem chi tiết Báo cáo số 76/BC-UBND 

E Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật 

Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo Thủ trường các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND TP, Thủ trưởng cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn 

thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ công tác 

quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. 

Xem chi tiết Công văn số 1112/UBND-NC 

F Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Nhân quyền thành phố Cần Thơ 

Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường vừa ký ban hành Quyết định kiện 

toàn Ban Chỉ đạo về Nhân quyền thành phố Cần Thơ thay thế Quyết định số 2334/QĐ-

UBND ngày 22/10/2020. 

Xem chi tiết Quyết định số 728/QĐ-UBND 

 

 

https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=tbvp_105_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=tbvp_105_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)KH_78_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=BC_76_1.signed_(1).pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_1112_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_1112_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QD_728_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QD_728_1.signed.pdf
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G Phát triển du lịch cù lao Tân Lộc 

Ngày 06/4, UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm 

vụ của Đề án "Phát triển du lịch phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ" 

giai đoạn 2021-2025. 

Xem chi tiết Kế hoạch số 79/KH-UBND 

H Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường tại Hội nghị 

gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với Chủ tịch UBND xã, phường, thị 

trấn năm 2021 tổ chức vào ngày 26/3/2021. 

Xem chi tiết Thông báo số 107/TB-VPUB 

I Kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ 

Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường vừa ký ban hành Quyết định Kiện 

toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ thay thế Quyết định số 

280/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 và Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 03/5/2019. 

Xem chi tiết Quyết định số 731/QĐ-UBND 

J Giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố 

Ngày 07/4, Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường đã ký ban hành văn bản 

giao Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành và UBND quận phối hợp các đơn 

vị có liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả đến Thường 

trực HĐND thành phố, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chậm 

nhất ngày 24/4/2021. 

Xem chi tiết Công văn số 1150/UBND-TH 

K Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021 

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố ban hành Kế hoạch công tác 

giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021. 

Xem chi tiết Kế hoạch số 27/KH-HĐGDQPAN 

L Kiện toàn Tổ Công tác rà soát cơ sở pháp lý các Khu công nghiệp trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ 

Ngày 08/4, UBND thành phố đã ký ban hành Quyết định kiện toàn Tổ Công tác 

rà soát cơ sở pháp lý các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ thay thế 

Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 01/6/2020. 

Xem chi tiết Quyết định số 744/QĐ-UBND 

M Công khai vi phạm pháp luật đất đai 

Ngày 09/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Tấn Hiển đã có văn bản chỉ 

đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ 

https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)KH_79_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)KH_79_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)tbvp_107_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=(1)tbvp_107_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=qd_731_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=qd_731_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_1150_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=HD_27_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=HD_27_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QD_744_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QD_744_1.signed.pdf
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thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật 

đất đai. 

Xem chi tiết Công văn số 1190/UBND-KT 

N Thể chế hóa Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 05/3/2021 của HĐND TP 

UBND thàn phố vừa có văn bản giao các cơ quan, địa phương có liên quan khẩn 

trương triển khai Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 05/3/2021 của Hội đồng nhân dân 

thành phố. 

Xem chi tiết Công văn số 1183/UBND-KT 

O Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Hồng tại buổi 

làm việc với Đoàn Công tác Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) về Dự án Thành phố 

thông minh và Tiết kiệm năng lượng tại Cần Thơ vào ngày 04/4/2021. 

Xem chi tiết Thông báo số 111/TB-VPUB 
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https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=Cv_1190_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_1183_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=tbvp_111_1.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=tbvp_111_1.signed.pdf
http://www.cantho.gov.vn/
mailto:banbientap@cantho.gov.vn

