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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

     Số: 07 /CTr-UBND 

  

              Cần Thơ, ngày 03 tháng  5  năm 2019  

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố  
 

1. Hoạt động trọng tâm của UBND thành phố 

Stt Nội dung  
Cơ quan 

thực hiện 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố  

1 

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Sở KH&ĐT; sở, 

ban, ngành, UBND 

quận, huyện   

2 

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị 

quyết của Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân 

thành phố; kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công 

trung hạn 5 năm 2016 - 2020 

Sở KH&ĐT; Sở 

Tài chính 

3 

Chỉ đạo thực hiện Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải 

cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao 

đời sống nhân dân”   

Sở KH&ĐT; Sở 

Nội vụ; sở, ban, 

ngành, UBND 

quận, huyện 

4 
Chỉ đạo gặp gỡ, tiếp xúc định kỳ các doanh nghiệp hỗ 

trợ giải quyết các khó khăn; đẩy mạnh và tạo mọi điều 

kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển  
Sở KH&ĐT 

5 

Chỉ đạo rà soát việc thực hiện các cơ chế, chính sách 

trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào các lĩnh 

vực thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và huy 

động các nguồn lực đầu tư phát triển 

Sở KH&ĐT 

6 
Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 

2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Sở KH&ĐT; sở, 

ban, ngành, UBND 

quận, huyện   

7 
Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy 

các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chính phủ 

Sở, ban, ngành và 

UBND quận, 

huyện 

8 

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình HĐND thành 

phố tại các kỳ họp trong năm 2019; tiếp xúc cử tri 

sau các kỳ họp HĐND thành phố  

Cơ quan  

chuyên môn 

9 
Chỉ đạo tiếp và đối thoại công dân, giải quyết khiếu 

nại tố cáo, kết luận thanh tra theo lĩnh vực phụ trách 

Thanh tra TP; Văn 

phòng UBND TP 

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND thành phố 

1 
Chỉ đạo công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và 

xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật 
Thanh tra TP 
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Stt Nội dung  
Cơ quan 

thực hiện 

về phòng, chống tham nhũng  

2 

Chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem xét, 

giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố 

cáo phát sinh  

Thanh tra TP; Văn 

phòng UBND TP 

3 

Chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau 

thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, 

hiệu quả, đúng tiến độ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện các kết luận kiến nghị và quyết định xử lý 

về thanh tra  

Thanh tra TP 

4 

Chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an 

toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm và 

các hành vi vi phạm pháp luật khác 

Công an TP 

5 
Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa 

cháy và kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn 
Công an TP 

6 
Chỉ đạo công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập   

năm 2019 

Bộ Chỉ huy quân 

sự TP, sở, ngành, 

UBND quận, 

huyện  

7 

Chỉ đạo thực hiện dự án “Hệ thống tổng hợp, thu 

thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức 

và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành 

chính tại các cơ quan nhà nước thành phố, giai đoạn 

2016 - 2020”  

Sở TTTT 

8 

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 

08 tháng 01 năm 2018 về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 27/12/2016 của 

Thành ủy Cần Thơ về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 

lực thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và những năm 

tiếp theo, làm cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực thuộc khu vực công với chuyên ngành đào tạo 

phù hợp với các đề án phát triển nguồn nhân lực, 

định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố  

Sở Nội vụ 

9 

Chỉ đạo triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả 

việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị 

quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Kế hoạch số 

07-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 27-

CTr/TU, Chương trình số 28-CTr/TU của Thành ủy 

Cần Thơ; thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về 

chính sách tinh giản biên chế 

Sở Nội vụ 

10 Chỉ đạo tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, Sở Nội vụ 
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Stt Nội dung  
Cơ quan 

thực hiện 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn đến năm 2020 

11 

Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11 

tháng 9 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên 

chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ 

thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp giai đoạn 2017 - 2021 

Sở Nội vụ 

12 

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW 

ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng 

đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ 

phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 

Sở Nội vụ 

13 

Chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý và 

chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đến năm 2020; 

Thực hiện chiến lược quốc gia vệ sinh an toàn thực 

phẩm giai đoạn 2011 - 2020 

Sở Y tế 

14 
Chỉ đạo công tác liên kết Vùng kinh tế trọng điểm 

vùng đồng bằng sông Cửu Long 
Sở KH&ĐT 

Ông Đào Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố 

1 

Chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, định 

giá đất cụ thể, giải phóng mặt bằng các công trình 

trọng điểm của thành phố; thanh tra, kiểm tra môi 

trường các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công 

nghiệp, các khu xử lý rác, bệnh viện, chợ, kênh, rạch…  

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

2 
Chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 

các công trình trọng điểm trên địa bàn   

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

3 
Chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, xử 

lý rác thải, quản lý đất đai   

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

4 
Chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Đồ án Quy hoạch 

chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 
Sở Xây dựng  

5 

Chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch, chất lượng công 

tác thẩm định quy hoạch xây dựng; công tác thẩm 

định đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế dự toán xây 

dựng công trình, chất lượng công trình  

Sở Xây dựng  

6 

Chỉ đạo triển khai các Đồ án Quy hoạch chuyên 

ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị (cây xanh, chiếu 

sáng,…); thực hiện dự án phát triển thành phố và 

tăng cường khả năng thích ứng của đô thị  

Sở Xây dựng  

7 

Chỉ đạo công tác lập dự án xây dựng phần mềm dịch 

vụ công trực tuyến các lĩnh vực; dự án xây dựng cơ 

sở dữ liệu nền tảng; dự án xây dựng các dịch vụ nền 

tảng; dự án nâng cấp hạ tầng an toàn thông tin      

Sở TTTT 



 4 

Stt Nội dung  
Cơ quan 

thực hiện 

Bà Võ Thị Hồng Ánh – Phó Chủ tịch UBND thành phố  

1 

Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng 

thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai 

đoạn 2011 - 2030 và Đề án nâng cao chỉ số phát triển 

con người thành phố Cần Thơ đến năm 2020  

Sở: KH&ĐT, 

VHTTDL, Y tế, 

GD&ĐT 

2 

Chỉ đạo công tác kiểm tra công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia; rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu về 

giáo dục   

Sở GD&ĐT; sở, 

ban, ngành và 

UBND quận, huyện  

3 

Chỉ đạo khảo sát kiến thức học sinh lớp 12 chuẩn bị 

thi THPT quốc gia; Triển khai kế hoạch công tác hè 

năm 2019 

Sở GD&ĐT; 

UBND quận, 

huyện  

4 

Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không 

để dịch bệnh bùng phát; thực hiện kế hoạch chiến 

dịch tiêm vắc xin đảm bảo an toàn trong tiêm chủng     

Sở Y tế 

5 

Chỉ đạo công tác quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi 

trường lao động, khám sức khỏe cho người lao động 

trên địa bàn; công tác khám, chữa bệnh Bảo hiểm y 

tế với hoạt động phòng khám bác sỹ gia đình tại các 

trạm y tế  

Sở Y tế 

6 

Chỉ đạo thanh, kiểm tra các hoạt động có liên quan 

đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa 

bàn; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác 

khám chữa bệnh hành nghề y dược tư nhân  

Sở Y tế 

7 
Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án giảm tải; đề án 

nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế đến năm 2020 
Sở Y tế 

8 

Chỉ đạo thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em, 

Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em 

vào các vấn đề về trẻ em, Chương trình phòng, chống 

tai nạn, thương tích trẻ em năm 2019; dự án phát 

triển trường nghề chất lượng cao đến 2020; rà soát, 

xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Sở LĐ-TB&XH 

9 

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 

27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới 

công tác cai nghiện ma túy; Quyết định số 

34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn 

đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em   

Sở LĐ-TB&XH 

10 
Chỉ đạo tổ chức Tháng hành động vì trẻ em; Tháng 

hành động về an toàn, vệ sinh lao động  
Sở LĐ-TB&XH 

11 
Chỉ đạo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu độ bao phủ 

BHYT trên địa bàn theo kế hoạch 

Bảo hiểm xã hội TP; 

Sở Y tế 

Ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND thành phố 
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Stt Nội dung  
Cơ quan 

thực hiện 

1 

Chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích 

phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn gắn với 

phát triển công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản trên 

địa bàn các quận, huyện 

Sở Công Thương 

2 

Chỉ đạo tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc cho sản xuất công nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh 

Sở Công Thương, 

sở, ngành và 

UBND quận, huyện 

3 

Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp 

theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công 

nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát 

triển các ngành công nghiệp mũi nhọn  

Sở Công Thương, 

sở, ngành và 

UBND quận, huyện 

4 

Chỉ đạo triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 

áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong 

hoạt động sản xuất công nghiệp;  

Sở Công Thương  

5 

Chỉ đạo triển khai thực hiện hiến lược Ngoại giao văn 

hóa, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch thực hiện các 

Thỏa thuận quốc tế đã ký với các tỉnh, thành phố 

nước ngoài giai đoạn 2019 – 2020; Kế hoạch triển 

khai định hướng hành động công tác đối ngoại    

Sở Ngoại vụ  

6 

Chỉ đạo công tác quản lý hoạt động vận tải, kiểm tra, 

giám sát các doanh nghiệp vận tải, yêu cầu thực hiện 

việc niêm yết giá cước vận tải theo quy định pháp 

luật; nâng cao chất lượng đào tạo cấp giấy phép lái 

xe tại các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch trên địa 

bàn thành phố  

Sở GTVT  

7 

Chỉ đạo thanh, kiểm tra hành chính và chuyên ngành 

giao thông vận tải, kiểm soát chặt chẽ tải trọng 

phương tiện trên các tuyến đường bộ góp phần bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông và phòng ngừa tai nạn 

giao thông; phối hợp với các đơn vị chức năng duy 

trì công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các 

Trạm thu phí đường bộ BOT trên địa bàn thành phố 

Sở GTVT  

8 

Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với 

hoạt động luật sư và tư vấn pháp luật, công chứng, 

giám định tư pháp, đấu giá, trọng tài thương mại, hòa 

giải thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, 

thanh lý tài sản, thừa phát lại theo quy định 

Sở Tư pháp  

9 

Chỉ đạo công tác giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 

19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong 

tình hình mới 

Sở Tư pháp  
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Stt Nội dung  
Cơ quan 

thực hiện 

10 
Chỉ đạo công tác quản lý hoạt động du lịch; thực hiện 

các giải pháp thu hút đầu tư trên lĩnh vực du lịch 
Sở VHTTDL 

Ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND thành phố  

1 Chỉ đạo công tác Thống kê năm 2019  
Cục Thống kê; các 

sở, ngành liên quan 

2 

Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 

2018 - 2020; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí 

tuệ giai đoạn 2016 - 2020 

Sở KH&CN 

3 

Chỉ đạo thực hiện dự án nâng cao năng suất chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa đến năm 2020; hỗ trợ phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố đến năm 

2020, định hướng đến năm 2025 

Sở KH&CN; sở, 

ngành liên quan 

4 
Chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức hoạt động Vườn 

ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc 
Sở KH&CN 

5 

Chỉ đạo phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 

nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học và tạo 

giống; xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản của 

thành phố  

Sở NNPTNT 

6 

Chỉ đạo kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây 

dựng cơ bản trọng điểm về nông nghiệp, thủy lợi, 

thủy sản; tình hình quản lý chất lượng nông, lâm sản 

và thủy sản; tình hình xây dựng nông thôn mới  

Sở NNPTNT 

7 
Chỉ đạo kiểm tra công tác thủy lợi mùa khô; tình hình 

phòng, chống thiên tai, sạt lở, giông lốc,…  
Sở NNPTNT 

8 
Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng chống dịch 

bệnh trên cây trồng, vật nuôi 
Sở NNPTNT 

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố 

1 
Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày lễ, kỷ 

niệm trên địa bàn thành phố 

Sở VHTTDL, sở, 

ngành, UBND 

quận, huyện 

2 

Chỉ đạo công tác khảo sát, đánh giá “Phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới” 

Sở VHTTDL, sở, 

ngành, UBND 

quận, huyện 

3 
Chỉ đạo công tác thu - chi và điều hành ngân sách 

năm 2019 
Sở Tài chính 

4 

Chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà 

nước và phát triển các loại hình doanh nghiệp; theo 

dõi hoạt động tài chính, kế toán và hiệu quả kinh 

doanh các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

Sở Tài chính; Sở 

KH&ĐT 

5 Chỉ đạo quản lý công sản, sử dụng có hiệu quả công Sở Tài chính 
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Stt Nội dung  
Cơ quan 

thực hiện 

sở, tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách 

nhà nước  

6 

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị định 103/2018/NĐ-

CP ngày 07/8/2018 quy định một số cơ chế đặc thù 

về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý 

cho thành phố  

Sở Tài chính; Sở 

KH&ĐT; sở, 

ngành liên quan 

7 
Chỉ đạo công tác tổ chức Lễ Kỳ Yên Thượng Điền 

Đình Bình Thủy năm 2019 

UBND quận Bình 

Thủy; Sở VHTTDL 

và sở, ngành liên 

quan 

8 

Kiểm tra, giám sát mặt hàng phế liệu nhập khẩu, tờ 

khai vận chuyển độc lập; kiểm soát chặt chẽ hàng 

hóa, phương tiện xuất, nhập cảnh tại các điểm làm 

thủ tục hải quan 

Cục Hải quan 

thành phố 

 

2. Ban hành văn bản 

Stt Văn bản 
Cơ quan       

tham mưu 

Quyết định  

1 
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu 

giấy trên địa bàn thành phố 
Sở Nội vụ  

2 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai 

đoạn 2016 - 2020 

Sở Nội vụ  

3 
Thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành 

phố năm 2019 
Sở Nội vụ  

4 
Thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình theo dõi 

thi hành pháp luật  
Sở Tư pháp  

5 
Thành lập đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính  
Sở Tư pháp  

6 

Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công 

trực tuyến và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

thành phố 

Sở TTTT 

7 
Ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và 

quản lý văn bản điện tử trên địa bàn thành phố   
Sở TTTT 

Kế hoạch  

1 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Cách 

mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) 

và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (02/9/1945 - 02/9/2019) 

Sở VHTTDL 

2 
Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân 

tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn thành phố, giai 
Sở VHTTDL 
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đoạn 2019 - 2030 

3 
Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 

2019 
Sở LĐ-TB&XH 

4 Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Đề án  

1 
Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên 

địa bàn thành phố 
Sở Tư pháp  

2 
Phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự 

Trọng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
Sở GD&ĐT 

3 
Tổng thể về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa 

phương của thành phố đến năm 2030 
Sở Ngoại vụ  

 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công các nội dung nêu trên 

nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định. Trong quá 

trình chỉ đạo, điều hành, nếu có phát sinh những vấn đề bất cập, UBND thành 

phố sẽ bổ sung vào chương trình công tác và phân công cơ quan, đơn vị chuẩn bị 

nội dung để tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- VP.Chính phủ; 

- BTL Quân khu 9; 

- Đoàn ĐBQH TP; 

- BTV.Thành ủy; 

- TT.HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- TT.UBMTTQVN TP và các đoàn thể; 

- Sở, ban, ngành TP;  

- VP.Thành ủy; 

- VP.HĐND TP; 

- VP.UBND TP (2,3,6); 

- UBND quận, huyện; 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT,lhkhanh. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  
  

 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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