
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bản tin điện tử Cải cách hành chính thành phố Cần Thơ bao gồm các nội dung chính về chủ trương, 

chính sách, chỉ đạo của Trung ương và của thành phố Cần Thơ về cải cách hành chính. Bản tin được viết 

và biên tập lại từ các nguồn tin chính thức từ các văn bản của Trung ương và thành phố, Trang tin điện 

tử của các cơ quan, đơn vị. 

 

MỤC LỤC  

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG 

 Đánh giá việc triển khai CSDLQG về cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, 

cơ quan 

 Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí 

thư khoá XIII 

 Vị thế của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý được khẳng định và ghi nhận 

không chỉ trong nước mà còn ở khu vực và trên thế giới 

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 TP Cần Thơ phải có nguồn nhân lực chất lượng cao hơn so với các tỉnh trong 

vùng để tạo ra xung lực phát triển 

 Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường tại Hội nghị 

phân tích Chỉ số Cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2022 

 Xây dựng bộ chỉ số DDCI phù hợp, thiết thực góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp sở, ban ngành, địa phương 

 Cần Thơ giảm 345 lãnh đạo 

 Ô Môn Điểm sáng trong cải cách hành chính 

 Nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, địa phương 

 Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đông về số,  mạnh về chất lượng 

 Phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong thực hiện chuyển đổi số 
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG 

Đánh giá việc triển khai CSDLQG về cán bộ, công chức, 

viên chức của các bộ, cơ quan 

Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các 

cơ quan nhà nước và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát 

triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP), sáng ngày 03/3/2023, 

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị đánh giá triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về cán 

bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ. 

 

Quang cảnh Hội nghị 

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 

06/CP của Bộ Nội vụ và Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục C06 (Bộ Công an) chủ 

trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có các thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ; 

đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an; đại diện Tập 

đoàn VNPT và các chuyên gia về công nghệ thông tin; đại diện các bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 
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Ông Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ số quốc gia, Cục Chuyển đổi 

số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông (cán bộ biệt phái làm việc tại Bộ Nội vụ) 

trình bày hướng dẫn cập nhật dữ liệu, xác thực thông tin về CBCCVC để kết nối, chia 

sẻ dữ liệu với CSDLQG. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Ngọc Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ số quốc 

gia, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông (cán bộ biệt phái làm 

việc tại Bộ Nội vụ) cho biết, về mô hình kết nối: dữ liệu sẽ được tổng hợp từ các phần 

mềm quản lý cán bộ tại các bộ, ngành, địa phương sau đó kết nối, chia sẻ dữ liệu với 

CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý. Tiếp đến, dữ liệu được truyền qua trục tích 

hợp dữ liệu quốc gia Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). Đồng thời, dữ 

liệu được lưu trữ và quản trị tại Trung tâm điều hành thông minh Bộ Nội vụ. Cuối cùng kết 

nối, chia sẻ dữ liệu qua đường truyền số liệu chuyên dùng. 

Triển khai các nội dung chính tại văn bản số 639/BNV-VP ngày 21/02/2023 của Bộ Nội 

vụ gửi các bộ, ngành, địa phương về việc triển khai Quyết định số 893/QĐ-TTg và Quyết 

định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Đỗ Ngọc Vĩnh cho biết:  

Đối với các bộ, ngành và địa phương đã có phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu (CSDL) về 

CBCCVC: Có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu những trường thông tin hiện có trong 

phần mềm quản lý CBCCVC với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý thông 
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qua NDXP hoặc kết xuất dữ liệu để cập nhật vào CSDLQG về CBCCVC. Thời gian hoàn 

thành trước ngày 10/3/2023; tổ chức nâng cấp phần mềm quản lý CBCCVC đáp ứng đủ 

109 trường thông tin, cập nhật dữ liệu đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, thực hiện kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC thông qua NDXP. Thời gian hoàn thành 

trước ngày 30/4/2023; trường hợp không có khả năng nâng cấp phần mềm hoặc CSDL 

để đáp ứng điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC thì sử dụng thí 

điểm phần mềm quản lý CBCCVC do Tập đoàn VNPT hỗ trợ (thời gian hỗ trợ hết năm 

2023) để tổ chức cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý, 

đảm bảo ''Đúng - Đủ - Sạch - Sống” và kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC 

do Bộ Nội vụ quản lý. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2023. 

 

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục C06 (Bộ Công an) trình bày các nội dung liên 

quan đến CSDLQG về dân cư, kết nối CSDLQG về CBCCVC 

Đối với các bộ, ngành và địa phương chưa có phần mềm hoặc CSDL về CBCCVC: 

 Có trách nhiệm sử dụng thí điểm phần mềm quản lý CBCCVC do tập đoàn VNPT hỗ trợ 

(thời gian hồ trợ hết năm 2023) để tổ chức cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC 

thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo dữ liệu “Đúng - Đủ - Sống” và gửi về Bộ Nội vụ để 

cập nhật vào CSDLQG về CBCCVC. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2023. 
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Bộ Nội vụ có trách nhiệm đối khớp, xác thực, làm sạch các trường dữ liệu theo quy định 

với CSDLQG về dân cư và đồng bộ lại dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương để quản lý 

và sử dụng. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2023. 

 

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 

06/CP của Bộ Nội vụ quán triệt triển khai việc cập nhật, đồng bộ, xác thực dữ liệu 

trong CSDLQG về CBCCVC. 

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển 

khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ đã triển khai phân công thành viên Tổ Công tác triển 

khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ thành 05 nhóm trực tiếp trao đổi với đại diện các bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nhằm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình 

triển khai phần mềm CSDL về CBCCVC./. 

Mạnh Quân 

Nguồn: tcnn.vn 
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Bộ Chính trị phân công đồng chí Trương Thị Mai giữ chức 

Thường trực Ban Bí thư khoá XIII 

Ngày 06/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công 

tác cán bộ. 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí 

Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII 

Bộ Chính trị quyết định như sau: 

1. Đồng ý đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thường trực 

Ban Bí thư khóa XIII thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư. 

2. Phân công đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 

Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, 

Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương. 

Đồng chí Trương Thị Mai sinh năm 1958. 

Quê quán: huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, 

XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X, XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội 

các khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 

Nhật Nam 

Nguồn: tcnn.vn 
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Vị thế của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý được khẳng 

định và ghi nhận không chỉ trong nước mà còn ở khu vực 

và trên thế giới 

Phát biểu tại buổi gặp mặt các đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và 

trao giải thưởng Kovalevskaia nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) do Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính chủ trì chiều ngày 07/3/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh 

Trà nhấn mạnh: công tác cán bộ nữ có sự chuyển biến tích cực và đạt được kết quả đáng 

ghi nhận. Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý có trình độ ngày 

càng tăng, độ tuổi của cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ngày càng trẻ hóa; vị thế của đội ngũ 

cán bộ nữ lãnh đạo quản lý được khẳng định và ghi nhận không chỉ trong nước mà còn ở 

khu vực và trên thế giới. 

 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP 

Phát biểu mở đầu buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, 

đây là buổi gặp mặt có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá 

nhân Thủ tướng Chính phủ, là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với phụ nữ Việt Nam 

nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng; đồng thời, là dịp để chúng ta khắc sâu thêm 

niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. 
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Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và 

thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, phát huy cao độ vai trò, tiềm năng to lớn và không 

ngừng nâng cao địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Việc xây dựng và phát triển 

vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách 

quan, là nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Quan 

điểm này được thể hiện sâu sắc và xuyên suốt trong các Nghị quyết Đại hội của Đảng, 

các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Nhà nước cũng đã ban hành nhiều chính sách, pháp luật để cụ thể hóa chủ trương của 

Đảng nhằm tạo môi trường, điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới. 

Trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về 

công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị số 21-

CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong 

tình hình mới; Luật Bình đẳng giới năm 2006; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 

19/5/2009 quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về 

bình đẳng giới; mới đây nhất là Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ 

trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách, giai đoạn 2021-

2030", cùng nhiều văn bản, chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và vì sự 

tiến bộ của phụ nữ đã đi vào thực tiễn đời sống xã hội. 

Qua đó, các tầng lớp phụ nữ đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, nhân hậu, 

đoàn kết, trí tuệ, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tích cực học tập, 

lao động, công tác và đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng 

xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và sự nghiệp đổi mới, công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đặc biệt, công tác cán bộ nữ có sự chuyển biến tích cực và đạt được kết quả đáng ghi 

nhận. Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý có trình độ ngày càng 

tăng, độ tuổi của cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý ngày càng trẻ hóa; vị thế của đội ngũ cán 

bộ nữ lãnh đạo quản lý được khẳng định và ghi nhận không chỉ trong nước mà còn ở khu 

vực và trên thế giới. 

Hiện nay, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII có 19 đồng 

chí (chiếm 9,5%), trong đó có 01 nữ Ủy viên Bộ Chính trị; 02 nữ trong Ban Bí thư; 01 

nữ Phó Chủ tịch nước; 03 nữ Bộ trưởng và 01 nữ cơ quan thuộc Chính phủ, 10 nữ Thứ 

trưởng và tương đương; 03 nữ Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và 34 nữ Phó chủ 

nhiệm và Ủy viên thường trực ủy ban, cơ quan của Quốc hội. Ban Chấp hành Đảng bộ 

cấp tỉnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025) có 16% nữ trong đó có 07 nữ Bí thư, 15 nữ Phó Bí thư 

tỉnh ủy, thành ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện có 17% nữ. 

Tỉ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử tăng so với nhiệm kỳ trước, 151 đại biểu nữ tham 

gia Quốc hội khóa XV đạt 30,26% (cao hơn 3,54% so với nhiệm kỳ trước và vượt chỉ tiêu 

30%); tỉ lệ nữ tham gia Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đạt 29% (tăng so với 
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nhiệm kỳ trước). Với tỉ lệ này Việt Nam nằm trong nhóm 1 các nước đứng đầu thế giới 

có tỉ lệ nữ tham chính cao. 

Nữ lãnh đạo cấp tỉnh có 24/263 người, trong đó có 02 nữ Chủ tịch UBND, 22 nữ Phó Chủ 

tịch UBND cấp tỉnh. 

Có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ 

với tỉ lệ ở cấp tỉnh thấp nhất là 11,3%, cao nhất là 35%; cấp huyện là 15,3% (cao hơn 

3,4% so với nhiệm kỳ trước). 

Cùng với sự tiến bộ và phát triển của nữ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ nữ trí thức, nhà khoa 

học không ngừng phát triển, trưởng thành. Nhiều nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh 

vực được tôn vinh và trao tặng giải thưởng. Trong đó, Giải thưởng Kovalevskaia-giải 

thưởng dành riêng cho các nhà khoa học nữ trong nghiên cứu khoa học tự nhiên, khoa 

học cơ bản-đã được trao cho 21 tập thể và 57 cá nhân. 

Với những kết quả đạt được, Việt Nam được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế ghi 

nhận, đánh giá cao những nỗ lực thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, là 

điểm sáng trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ; trên tất cả các lĩnh vực đều có 

sự tham gia và cống hiến của nữ giới. Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN và 

thứ 47 trong 187 quốc gia trên thế giới được xếp hạng về bình đẳng giới trong tham chính; 

Việt Nam xếp 87/156 quốc gia về chỉ số thu hẹp khoảng cách giới. 

Cùng với những thành tựu quan trọng về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, công 

tác cán bộ nữ đã có bước tiến bộ vượt bậc. Với phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của 

phụ nữ Việt Nam, bằng bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, giàu lòng nhân ái và đức hy 

sinh cao cả, đội ngũ lãnh đạo, quản lý nữ đã nỗ lực vươn lên khắc phục mọi khó khăn, 

thách thức, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ và năng lực lãnh đạo, 

quản lý, luôn tâm huyết, tận tâm, tận tụy, kiên trì, bền bỉ cống hiến góp phần xây dựng 

quê hương, đất nước ngày càng phát triển. 

Với năng lực và uy tín với Đảng và Nhân dân, nhiều chị đã được Đảng, Nhà nước tín 

nhiệm giữ vị trí trọng trách cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước những năm 

gần đây, tiêu biểu như các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng, Bùi Thị 

Minh Hoài, Võ Thị Ánh Xuân… 

Hôm qua 06/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị đã được Bộ Chính trị 

phân công giữ trọng trách Thường trực Ban Bí thư. Đây là niềm tin tưởng của Đảng và 

Nhân dân, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của chị em phụ nữ. 

Cùng rất nhiều những tấm gương chị em lãnh đạo, quản lý tiêu biểu, xuất sắc các ban, bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, các chị đã tận tâm, tận tụy phát huy tài 

năng, trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần tự chủ, ý chí vượt lên mọi khó khăn thách thức, quyết 

đoán nhưng luôn mềm dẻo, nhân hậu làm nên sự thành công trên mỗi cương vị, trọng 

trách được giao góp phần quan trọng vào thành tựu chung trên mọi mặt của đời sống xã 

hội và của đất nước. 
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Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong thành quả chung của đất 

nước, có sự đóng góp to lớn của đội ngũ nữ trí thức. Các chị luôn miệt mài, đam mê, tâm 

huyết, đi đầu trong nghiên cứu khoa học và tham gia tích cực, hiệu quả lĩnh vực công tác 

được giao, tạo ra những sản phẩm trí tuệ làm cơ sở để Đảng, Nhà nước và các cấp, các 

ngành hoạch định chính sách, ứng dụng vào sản xuất và hoạt động thực tiễn, đem lại lợi 

ích kinh tế-xã hội và nhân văn sâu sắc, đóng góp quan trọng vào kho tàng tri thức của đất 

nước và nhân loại. 

Nhiều tập thể, cá nhân nhà khoa học nữ đã được trao giải thưởng danh giá quốc tế như 

giải thưởng Kovalevskaia, đem đến niềm tự hào và vinh quang cho đất nước Việt Nam. 

Và hôm nay, trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này, chúng ta vui mừng chào đón 01 tập thể 

và 01 nữ cá nhân xuất sắc được trao giải thưởng cao quý Kovalevskaia. 

Sự trưởng thành của phong trào phụ nữ và sự tiến bộ của phụ nữ đạt được trong suốt 

chặng đường qua tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước; 

là động lực để mỗi chị em chúng ta không ngừng học tập, rèn luyện, luôn tự tin, tự trọng, 

tự hào, nhân hậu, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và niềm tin của Nhân dân. 

Những thành quả đạt được về công tác nữ và vì sự tiến bộ của phụ nữ là rất to lớn và rất 

đáng trân trọng, phấn khởi. Song phía trước chúng ta phải nỗ lực và quyết tâm cao hơn 

rất nhiều để khắc phục những bất cập, khó khăn, hạn chế còn tồn tại trên thực tiễn và bản 

thân mỗi cán bộ lãnh đạo nữ, để bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ sẽ hiện hữu 

sâu sắc hơn nữa trong từng người, từng gia đình, cộng đồng, xã hội, từng cấp, từng ngành 

góp phần nâng cao vị thế, vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ nói chung, nữ cán bộ quản 

lý và nữ trí thức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam yêu dấu của chúng 

ta ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. 

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị 

Minh Hoài và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: VGP 
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Trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các cấp, các ngành cần tập 

trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong 

các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là tiếp tục thể chế hóa chủ trương của 

Đảng đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII: "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại 

mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và 

hội nhập quốc tế". Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về công tác cán bộ 

nữ; trong đó, chú trọng xây dựng và ban hành chính sách, pháp luật về tạo nguồn cán bộ 

nữ, đặc biệt là cán bộ nữ trẻ để đảm bảo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ tham gia vào các vị 

trí lãnh đạo, quản lý. 

Hai là, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đồng bộ, hiệu quả hơn nữa; gắn công tác đào 

tạo, bồi dưỡng với công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý; quan tâm 

phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch những cán bộ nữ trẻ có năng lực, trình độ để 

tạo nguồn cán bộ nữ kế cận; tiếp tục thực hiện hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ 

lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ cho các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương trong 

và ngoài nước. 

Thực hiện hiệu quả chính sách thu hút sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ, những người 

có tài năng là nữ vào làm việc các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung 

ương đến địa phương. Có cơ chế, chính sách phát huy năng lực, sở trường, khát vọng 

cống hiến và sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung 

của đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ nữ. 

Ba là, quan tâm thực hiện luân chuyển đối với đội ngũ cán bộ nữ về cơ sở công tác để rèn 

luyện, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quản lý và lãnh đạo. Công tác luân chuyển phải gắn 

với bố trí, sử dụng sau luân chuyển; đồng thời, đảm bảo các yếu tố liên quan đến giới để 

cán bộ nữ khi được luân chuyển yên tâm công tác. 

Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp và tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam tham gia quản lý nhà nước và vận động phụ nữ tham gia quản lý nhà nước, 

giám sát, phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về công tác nữ và bình đẳng giới. 

Khuyến khích, vận động chị em phụ nữ chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi rào cản về giới, 

tự tin, tích cực vượt lên chính mình, ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, nâng 

cao năng lực lãnh đạo, quản lý và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển 

đất nước. 

Chủ động hội nhập quốc tế và thích ứng nhanh nhạy với xu thế phát triển của thời đại 

công nghiệp 4.0; đưa công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam trở 

thành điểm sáng trong khu vực và quốc tế. 

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; công tác phát hiện, tôn vinh, 

khen thưởng đối với những cán bộ nữ, nhà khoa học, doanh nhân, người lao động nữ có 

những thành tích, sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học được công nhận; tiếp tục 
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phát động và triển khai các phong trào thi đua nhằm phát huy vai trò, sức mạnh và truyền 

thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. 

Phụ nữ Việt Nam thực hiện tốt thiên chức người mẹ, người thầy đầu tiên của con người, 

là điểm tựa tinh thần chứa chan tình yêu quê hương, đất nước và con người, luôn là hiện 

thân sâu nặng nhất của sự gắn kết yêu thương và chia sẻ trách nhiệm chăm lo, xây dựng 

gia đình và xã hội. 

Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, phụ nữ đã và mãi trao truyền những giá trị văn hóa 

tốt đẹp của gia đình, đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

đậm đà bản sắc dân tộc. 

Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đội ngũ cán bộ nữ lãnh 

đạo, quản lý và các nhà khoa học nữ sẽ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao, cùng các tầng lớp phụ nữ cả nước tỏa sáng phẩm chất cao đẹp "Anh hùng, bất 

khuất, trung hậu, đảm đang" trong thời đại mới mà Bác Hồ kính yêu đã dành tặng, góp 

phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc./. 

Nhật Nam 

Nguồn: tcnn.vn 
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

TP Cần Thơ phải có nguồn nhân lực chất lượng cao hơn so 

với các tỉnh trong vùng để tạo ra xung lực phát triển 

(CT) - Sáng 4-3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 

Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung 

ương làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ về kết quả thực hiện Nghị 

quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả 

công tác tổ chức xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 

 

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành 

phố báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: ANH DŨNG 

Thay mặt BTV Thành ủy, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, 

Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo với đồng chí Trương Thị Mai và đoàn công tác những 

kết quả nổi bật thành phố đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo đó, thành phố triển 

khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP 

Cần Thơ trong giai đoạn mới, nhất là Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 

45 của Quốc hội; xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy hoạch tổng thể TP Cần Thơ theo 

hướng đẩy mạnh liên kết vùng, tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng và 

trong cả nước; triển khai thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là 

hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối nội vùng và liên vùng như tuyến cao tốc Mỹ Thuận - 

Cần Thơ - Cà Mau, cầu Mỹ Thuận 2, cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Kinh tế thành phố có 

bước tăng trưởng khá, riêng năm 2022 tăng trưởng đạt 12,64%; đạt nhiều kết quả tích cực 

trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững… 

Công tác tổ chức xây dựng dựng Đảng được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Từ 

đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy Đảng thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó đã ngăn 
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chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm trong cán 

bộ, đảng viên. Thành phố đã thực hiện tinh giản và cắt giảm 3.846 biên chế, đạt tỷ lệ 

14,6% so với biên chế thành phố năm 2015. Các cấp ủy đảng thành phố đã hoàn thành rà 

soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 

2025-2030, 2026-2031 bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng; cử 2.093 cán bộ đi đào tạo cao 

cấp và trung cấp lý luận chính trị, 27.517 lượt cán bộ đi đào tạo và bồi dưỡng chuyên 

môn; kết nạp được 4.513 đảng viên, đạt 64,47% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra cả nhiệm kỳ… 

 

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 

Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: ANH DŨNG 

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao 

kết quả TP Cần Thơ đạt được trên các lĩnh vực trong hơn 2 năm qua. Đồng chí Trưởng 

Ban Tổ chức Trung ương lưu ý: TP Cần Thơ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch 

và các nghị quyết của Trung ương về phát triển TP Cần Thơ trong giai đoạn mới để thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xứng tầm là trung tâm động lực phát 

triển của vùng ĐBSCL. Tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng hạ tầng kinh 

tế - xã hội, nhất là phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - 

xã hội phát triển mạnh mẽ hơn. Việc phát triển kinh tế - xã hội phải chú ý gắn với bảo 

đảm quốc phòng, an ninh và phải tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố. Bên 

cạnh đó, TP Cần Thơ cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, thu hút nguồn nhân 

lực để nguồn nhân lực thành phố có chất lượng cao hơn so với các tỉnh trong vùng và cả 

nước, nhằm tạo ra xung lực cho sự phát triển giai đoạn mới. Quan tâm xây dựng đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, nhất là nâng cao tỷ lệ 

cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong cấp ủy Đảng, chính quyền. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương 

thí điểm bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương và bí thư cấp ủy đồng 

thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát 
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triển đảng viên, trong đó chú trọng phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu 

vực nhà nước và trong học sinh, sinh viên… 

 

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu tiếp 

thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: ANH DŨNG 

Thay mặt BTV Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, 

Bí thư Thành ủy phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai và hứa 

BTV Thành ủy sẽ bổ sung vào các chương trình, kế hoạch công tác, triển khai thực hiện 

nghiêm túc và hiệu quả. 

Tin, ảnh: ANH DŨNG 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần 

Việt Trường tại Hội nghị phân tích Chỉ số Cải cách hành 

chính cấp sở, cấp huyện năm 2022 

Ngày 06/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Thông báo Kết luận của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường tại Hội nghị phân tích Chỉ số Cải cách 

hành chính cấp sở, cấp huyện năm 2022 và triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố 

về CCHC năm 2023. 

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Việt Trường có một số ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

Thứ nhất, để tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của 

sở, ban ngành thành phố, UBND quận, huyện, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC thành 

phố Cần Thơ trong năm 2023, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Trên cơ sở kết quả Chỉ số CCHC đã được công bố, cơ quan, đơn vị địa phương nhanh 

chóng triển khai phân tích, đánh giá và chủ động đề ra giải pháp cải thiện những tiêu chí, 

tiêu chí thành phần còn hạn chế mất điểm. Kịp thời thông tin kết quả tự chấm điểm Chỉ 

số cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Triển khai có hiệu 

quả các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao các chỉ số thành phần đạt điểm cao; rà soát, 

đánh giá chính xác những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục các nội dung giảm 

điểm, đạt điểm thấp đối với các chỉ số. Đặc biệt, có giải pháp cải thiện các chỉ số thành 
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phần còn thấp điểm, nhất là hai lĩnh vực bị giảm điểm so với năm trước là công tác chỉ 

đạo điều hành và công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ. 

Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

- Quan tâm chất lượng ban hành kế hoạch, trong đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp, 

cụ thể, có phân công, giao trách nhiệm rõ ràng cho tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện, 

thời gian hoàn thành, có định lượng được sản phẩm/kết quả đầu ra. 

- Tích cực tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ do UBND thành 

phố, Chủ tịch UBND thành phố giao, không để chậm trễ và quá hạn. 

- Cần quan tâm nhân rộng các mô hình, sáng kiến trong CCHC; biểu dương, khen thưởng 

kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình làm tốt công tác CCHC, xem xét xử lý nghiêm 

những tổ chức, cá nhân còn để hồ sơ trễ hẹn. 

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất về CCHC 

để nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 

sự đồng thuận xã hội về thực hiện công tác CCHC tại đơn vị, địa phương. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, 

điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp để tạo đột phá trong cải cách hành chính; tập 

trung thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, nâng cao chất lượng phục vụ 

và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Chủ động tổ chức triển khai số 

hóa, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình, đặc biệt quan tâm việc tăng tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. 

Đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 

các cơ quan, đơn vị theo quy định. Tổ chức triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế 

tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng 

yêu cầu trong giai đoạn mới. 

Đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, liên thông, kết nối các nền tảng số, các cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ chỉ đạo, 

điều hành của UBND thành phố, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh 

nghiệp; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ. Rà soát tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tích hợp, cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, 

Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm đáp ứng nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp 

làm trung tâm. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ 

trên môi trường điện tử tại các cấp chính quyền. 

Thứ hai, về hoạt động kiểm tra cải cách hành chính năm 2023. 
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Đối với cơ quan, đơn vị được kiểm tra 

- Phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi giúp Đoàn 

Kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ; bố trí công chức, viên chức phụ trách các lĩnh vực có liên 

quan để cung cấp thông tin, hồ sơ phục vụ Đoàn Kiểm tra. Trường hợp thời gian kiểm tra 

trùng với lịch học hoặc công tác của công chức, viên chức phụ trách phải bố trí công chức, 

viên chức khác thay thế để làm việc với Đoàn Kiểm tra. 

- Thời gian kiểm tra theo Kế hoạch đã được thông báo trước, yêu cầu Giám đốc, Thủ 

trưởng cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện phải tham dự buổi làm việc thông 

qua kết luận của Đoàn kiểm tra. 

- Trường hợp đơn vị được kiểm tra chưa thống nhất với các kiến nghị của Đoàn Kiểm tra 

cần nêu rõ lý do để Đoàn kiểm tra báo cáo UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo. 

Đối với thành viên Đoàn Kiểm tra CCHC thành phố 

- Phải tham dự đầy đủ các buổi làm việc tại các đơn vị được kiểm tra; trường hợp vắng 

phải xin ý kiến và được sự chấp thuận của Trưởng đoàn (hoặc Phó Trưởng đoàn được ủy 

quyền). Phối hợp với Sở Nội vụ trong công tác chuẩn bị nội dung, kế hoạch làm việc của 

Đoàn kiểm tra. 

Đánh giá, giải đáp, trả lời những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị được kiểm tra đối với 

những nội dung CCHC thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình phụ trách. 

Thứ ba, về kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển số để thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành 

chính và Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ 

Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiện toàn Ban 

Chỉ đạo chuyển số để thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số thành 

phố Cần Thơ theo hướng dẫn của Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

Ban Chỉ đạo theo quy định. Thời hạn trình trong tháng 3 năm 2023. 

Nguyễn Hoàng 
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Xây dựng bộ chỉ số DDCI phù hợp, thiết thực góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, địa 

phương 

(CT) - Ngày 6-3, Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ tổ chức hội thảo khoa học “Hoạt 

động lấy ý kiến phản hồi góp phần hoàn thiện mẫu phiếu điều tra, khảo sát DDCI TP Cần 

Thơ”. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đến dự. 

 

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: MỸ THANH 

Kế thừa kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, địa phương 

(DDCI) năm 2022, UBND TP Cần Thơ tiếp tục giao Viện Kinh tế - Xã hội xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện đề án DDCI Cần Thơ năm 2023. Theo đó, bộ chỉ số DDCI năm 

2023 gồm 12 chỉ số thành phần được điều chỉnh, thay đổi phù hợp với đặc điểm, vai trò 

chức năng, nhiệm vụ quản lý của từng đối tượng được đánh giá. Cụ thể, các chỉ số thành 

phần DDCI 2023 đánh giá sở, ban ngành được nhóm nghiên cứu bổ sung thêm 3 chỉ số 

thành phần mới: chất lượng dịch vụ công và bộ phận một cửa, chính quyền điện tử và đào 

tạo lao động. Đối với chỉ số thành phần đánh giá UBND quận, huyện, bổ sung thêm 4 chỉ 

số thành phần mới: chất lượng dịch vụ công trong cấp phép và hiệu quả của công tác 

thanh tra, kiểm tra; hiệu quả cải cách thủ tục hành chính chất lượng dịch vụ công và hiệu 

quả của bộ phận một cửa; hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình; chính 

quyền điện tử. Từ nền tảng này, Viện Kinh tế - Xã hội sẽ tổng hợp ý kiến từ 796 phiếu 

điều tra, trong đó có 398 phiếu đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ban ngành thành 

phố, còn lại là các phiếu đánh năng lực cạnh tranh của các quận, huyện. 
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Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng bộ chỉ số đánh giá DDCI của tỉnh 

Quảng Ninh và bài học rút ra cho TP Cần Thơ, trao đổi phương pháp chọn mẫu, góp ý 

hoàn thiện phiếu khảo sát chỉ số DDCI và khó khăn, thách thức khi triển khai bộ chỉ số 

DDCI hiện nay… 

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Việt Trường yêu cầu các sở ban, ngành thành phố và 

UBND quận, huyện phối hợp Viện Kinh tế - Xã hội thành phố xây dựng, lựa chọn chỉ số 

thành phần phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh 

tuyên truyền, thông tin về nỗ lực cải thiện bộ chỉ số DDCI của đơn vị trên các phương 

tiện truyền thông, tạo niềm tin cho doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh của 

thành phố. Ngoài ra, Viện Kinh tế - Xã hội tăng cường kiểm tra, giám sát kế hoạch, 

chương trình hành động để cải thiện chỉ số thành phần, chỉ tiêu đánh giá của các sở, ban 

ngành và UBND các quận, huyện; tập trung hoàn thiện và công bố chỉ số DDCI thành 

phố năm 2023 theo đúng kế hoạch. 

MỸ THANH 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Cần Thơ giảm 345 lãnh đạo 

Ngày 3-3, ông Châu Việt Tha - giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ - cho biết thành phố đã 

hoàn thành việc sắp xếp bộ máy tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp thành phố 

và cấp huyện. 

 

Tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị giúp TP Cần Thơ tiết kiệm hơn 146 tỉ đồng 

ngân sách - Ảnh: LÊ DÂN 

Ông Châu Việt Tha cho biết thành phố đã giảm 43 tổ chức thuộc sở, ngành; giảm 46 

phòng thuộc chi cục và tương đương, 10 phòng chuyên môn cấp huyện.  

Đối với đơn vị sự nghiệp, sắp xếp giảm 89 đơn vị, từ 619 đơn vị còn 530 đơn vị. Từ việc 

sắp xếp này, thành phố đã giảm được 345 chức danh lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, 

đơn vị. 

“Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy đã phát huy tốt vai trò của các cơ quan đơn vị, đồng 

thời hoạt động hiệu quả hơn. Hơn nữa số lượng cán bộ công chức, viên chức giảm, qua 

đó ngân sách thành phố đã tiết kiệm hơn 146 tỉ đồng”, ông Tha nói và cho biết song song 

đó thành phố đang thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế. 

Giai đoạn 2022-2026, dự kiến TP Cần Thơ sẽ giảm 93 công chức và 2.073 viên chức. 

Đến năm 2026, thành phố còn 1.765 biên chế công chức và 18.657 biên chế viên chức 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 

Lê Dân 

Nguồn: tuoitre.vn 
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Ô Môn Điểm sáng trong cải cách hành chính 

UBND quận Ô Môn đã lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp, cách làm hay trong công 

tác cải cách hành chính (CCHC). Với những nỗ lực đó, quận dẫn đầu kết quả Chỉ số 

CCHC năm 2022, trở thành điểm sáng trong công tác CCHC của thành phố. 

 

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác CCHC năm 2022 được Chủ 

tịch UBND quận biểu dương, khen thưởng. 

Hai năm liền (2021, 2022), quận Ô Môn thuộc nhóm các quận, huyện dẫn đầu về Chỉ số 

CCHC. Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, UBND quận đã xây dựng chương trình 

hành động thực hiện nghị quyết của Quận ủy, trong đó, chỉ đạo đẩy mạnh công tác CCHC, 

áp dụng triệt để công nghệ thông tin trong giải quyết, xử lý hồ sơ của người dân, doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó, quận tập trung đầu tư cơ sở vật chất của Bộ phận Tiếp công dân và 

Bộ phận Một cửa theo hướng thân thiện, hiện đại; trang bị máy tính làm việc cho tất cả 

cán bộ, công chức (CBCC). Cùng với đó, quận quan tâm chấn chỉnh thái độ, tác phong 

làm việc của CBCC Bộ phận Một cửa ở cả 2 cấp. Ông Lê Thiện Hải, người dân phường 

Thới Long, cho biết, quá trình làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông chỉ cần 

đến Bộ phận Một cửa quận 2 lần để nộp hồ sơ và nhận kết quả, không phải bổ sung thêm 

giấy tờ. “Tôi rất hài lòng với thái độ, cách làm việc của CB tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Khi 

tôi đến liên hệ, có người hướng dẫn lấy số rồi nộp hồ sơ ngay, không phải chờ đợi” - ông 

Hải bày tỏ. 

Điểm mới trong công tác CCHC của quận là thực hiện sáng kiến “Kế hoạch chấm công 

bằng dấu vân tay và kế hoạch chấm chéo về thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị 

với nhau”. Theo ông Nguyễn Như Giang, Trưởng Phòng Nội vụ quận Ô Môn, đây là sáng 

kiến đột phá trong công tác CCHC của quận năm 2022. Qua thực hiện, sáng kiến này đã 

nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, ngành, đơn vị bạn, nhất là sự tham gia tích 

cực của đội ngũ CBCC trên địa bàn. 

Mô hình “Tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp người dân thực hiện thủ tục hành chính 

(TTHC) mức độ 3, mức độ 4 tại khu dân cư” ở phường Thới Hòa, cũng đạt được kết quả 

tích cực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tiếp cận và thực hiện TTHC mức độ 3, 4 còn 
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qua nhiều khâu và khó khăn khi thực hiện trên điện thoại di động. Vì vậy, năm 2023, 

UBND phường Thới Hòa xây dựng, thực hiện việc quét mã QR trên điện thoại đi động 

để người dân dễ dàng thực hiện hơn. Ông Hoàng Văn Đôn, Chủ tịch UBND phường Thới 

Hòa, nói: “Chúng tôi triển khai xây dựng tài liệu giới thiệu dịch vụ công trực tuyến bằng 

hình thức quét mã QR trên điện thoại di động, thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến 

và TTHC thuộc thẩm quyền của UBND phường. Đồng thời, tuyên truyền trên mạng xã 

hội để tác động trực tiếp đến giới trẻ. Qua đó, thêm một kênh thông tin để đưa lợi ích của 

việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng quét mã QR các TTHC thuộc thẩm quyền của 

UBND phường đến từng hộ gia đình”. 

Để thực hiện mô hình này, phường Thới Hòa đã thiết kế bộ mã QR thực hiện thanh toán 

phí, lệ phí trực tuyến và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 các TTHC thuộc thẩm quyền 

của UBND phường, gồm các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên: Tư pháp - Hộ tịch (Mức 3: thủ 

tục cấp bản sao trích lục hộ tịch; đăng ký khai sinh; đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai 

tử; đăng ký kết hôn; thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch; đăng ký giám hộ; đăng 

ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Mức 4: thủ tục cấp giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân; đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi), 

Lao động - Thương binh và Xã hội (mức 3: đổi cấp lại giấy xác nhận khuyết tật; trợ giúp 

xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai tang; xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp giấy xác nhận khuyết tật). Địa điểm thực hiện là tại Bộ phận Một cửa phường, Nhà 

văn hóa khu vực và các điểm đông dân cư trên địa bàn… 

Năm 2022, quận Ô Môn thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 

4 tăng so với trước. Cấp quận đã phát sinh 6.083/16.357 hồ sơ, đạt tỷ lệ 37% hồ sơ trực 

tuyến; cấp phường đã phát sinh 4.390/10.395 hồ sơ, đạt tỷ lệ 42% hồ sơ trực tuyến... Năm 

2023, quận Ô Môn phấn đấu triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực 

và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của quận và phường đạt tỷ lệ tối thiểu 

tương ứng là 60%, 55%; tổ chức quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC 

tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, UBND phường đạt 100% từ tháng 7-2023; tối 

thiểu 70% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, 

trong đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 40% trở lên; mức độ hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 86%... 

Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn cho biết: “Để giữ vững vị trí dẫn đầu và 

làm tốt hơn công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp, quận tiếp tục đẩy mạnh xây dựng 

và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số gắn với chương trình CCHC của quận. 

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC hằng 

năm tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, đánh giá TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản 

lý nhà nước, kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ TTHC, quy định hành chính gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; 

công bố kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các TTHC mới ban hành…”. 

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, địa 

phương 

Kết quả khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành, địa phương (DDCI) 

năm 2022 của Cần Thơ tương đối thấp, ở mức điểm trung bình 51,7 với các sở, ngành và 

55 với các quận, huyện. Ðể cải thiện bộ chỉ số này, UBND TP Cần Thơ tiếp tục giao Viện 

Kinh tế - Xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án DDCI Cần Thơ năm 2023. 

Bộ chỉ số DDCI năm 2023 có nhiều điểm được bổ sung, sửa đổi so với năm trước để phù 

hợp với thực tiễn, lắng nghe nhiều hơn từ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh 

doanh. 

 

Doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ. 

Tại hội thảo khoa học “Hoạt động lấy ý kiến phản hồi góp phần hoàn thiện mẫu phiếu 

điều tra, khảo sát DDCI TP Cần Thơ” vừa diễn ra, TS Lê Chí Phương, Phó Viện trưởng 

Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Ðể nâng cao chất lượng điều hành kinh 

tế trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và mục tiêu phát triển của TP Cần Thơ đến năm 

2030 đòi hỏi thành phố phải xây dựng được bộ chỉ số DDCI phù hợp. Bộ chỉ số này giúp 

chính quyền thành phố đo lường chính xác chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các 

cơ quan chính quyền cấp sở, ban ngành và quận, huyện. Nếu năm 2022, Cần Thơ chỉ sử 

dụng 1 bộ chỉ số DDCI để đánh giá chung cho các sở, ban ngành và UBND các quận, 

huyện thì bộ chỉ số DDCI năm 2023 tách biệt rõ rệt 2 bộ chỉ số: DDCI đối với cấp 

quận/huyện và DDCI đối với các sở, ban ngành thành phố. Việc tách biệt rõ rệt 2 bộ chỉ 

số đánh giá DDCI 2023 nhằm đánh giá chất lượng điều hành của sở, ban ngành và địa 

phương một cách chính xác, công bằng và khách quan”. 

Theo đó, DDCI năm 2023 đánh giá sở, ban ngành gồm 12 chỉ số thành phần, trong đó 

nhóm nghiên cứu bổ sung thêm 3 chỉ số thành phần mới: chất lượng dịch vụ công và Bộ 

phận Một cửa, chính quyền điện tử và đào tạo lao động. Ðối với DDCI năm 2023 đánh 

giá UBND quận, huyện cũng có 12 chỉ số thành phần, trong đó bổ sung thêm 4 chỉ số 
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thành phần mới: chất lượng dịch vụ công trong cấp phép và hiệu quả của công tác thanh 

tra, kiểm tra; hiệu quả cải cách thủ tục hành chính chất lượng dịch vụ công và hiệu quả 

của bộ phận một cửa; hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình; chính quyền 

điện tử. 

Từ nền tảng này, mẫu điều tra, khảo sát DDCI các quận, huyện được tổng hợp và phân 

tích dựa trên ý kiến của 398 doanh nghiệp, hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

9 quận, huyện. Mẫu điều tra, khảo sát DDCI các sở, ban ngành thành phố đánh giá 26 sở, 

ban, ngành với tổng số 26 lĩnh vực quản lý, được đánh giá bởi 398 doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh có thực hiện thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ công tại các sở, 

ban ngành này. 

Theo các chuyên gia, bộ chỉ số DDCI khá mới, tại ÐBSCL, TP Cần Thơ là địa phương 

thứ 3 triển khai thực hiện (sau An Giang và Ðồng Tháp) đo lường theo chỉ số này. Do đó, 

việc kế thừa và học hỏi kinh nghiệm từ những tỉnh, thành đi trước là vô cùng cần thiết. 

Từ thực tế triển khai bộ chỉ số DDCI tại tỉnh Quảng Ninh, bà Uông Thị Ngọc Lan, Ðại 

học Quốc gia Hà Nội cho rằng, minh bạch trong triển khai là yếu tố cốt lõi. Theo đó, đơn 

vị chủ trì thực hiện cần đảm bảo việc triển khai DDCI có sự minh bạch về việc xây dựng 

chỉ số, phương pháp thực hiện, phân tích đánh giá… Ngoài ra, việc công bố kết quả và 

cách thức tổ chức công bố DDCI cũng cần được coi trọng. Trong đó, sự tham gia của đại 

diện lãnh đạo cao nhất của TP Cần Thơ không chỉ thể hiện thông điệp về sự quan tâm, 

ủng hộ mà còn có ý nghĩa thể hiện sự cầu thị của lãnh đạo chính quyền đối với các vấn 

đề do cộng đồng doanh nghiệp phản ánh. 

Ông Ong Văn Hiền, đại diện Cục Hải quan TP Cần Thơ đề xuất tăng cường ứng dụng 

chuyển đổi số vào khảo sát nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thông qua nâng tỷ 

lệ khảo sát trực tuyến trên website Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố, các sở, 

ban ngành thành phố, Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ và UBND các quận, huyện lên 

40%. Ngoài ra, các chỉ số thành phần trong phiếu khảo sát được xây dựng cụ thể sẽ giúp 

đối tượng trả lời phiếu khảo sát trả lời khách quan hơn, kết quả tổng hợp các chỉ số thành 

phần giúp các sở, ban, ngành và quận, huyện thấy được những điểm nổi bật, hạn chế của 

từng chỉ số thành phần và có biện pháp khắc phục trọng tâm, trọng điểm. Một số ý kiến 

cho rằng, TP Cần Thơ cần nâng cao vai trò của hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh 

nghiệp trong quá trình triển khai DDCI. Sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm của cộng 

đồng doanh nghiệp là “nhiệt kế” đo lường sự hài lòng về môi trường kinh doanh cũng 

như cảm nhận triển vọng kinh doanh tại thành phố ở cả hiện tại và tương lai. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu các 

sở ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện phối hợp Viện Kinh tế - Xã hội thành 

phố xây dựng, lựa chọn chỉ số thành phần phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị. Ðồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về nỗ lực cải thiện bộ chỉ số DDCI 

của đơn vị trên các phương tiện truyền thông, tạo niềm tin cho doanh nghiệp về môi 

trường đầu tư, kinh doanh của thành phố. Ngoài ra, Viện Kinh tế - Xã hội tăng cường 

kiểm tra, giám sát kế hoạch, chương trình hành động để cải thiện chỉ số thành phần, chỉ 
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tiêu đánh giá của các sở, ban ngành và UBND các quận, huyện; tập trung hoàn thiện và 

công bố chỉ số DDCI thành phố năm 2023 theo đúng kế hoạch. 

Bài, ảnh: Mỹ Thanh 

Nguồn: baocantho.com.vn 

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đông về số,  mạnh về chất 

lượng 
Trong những năm qua, Ðảng bộ quận Bình Thủy quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ 

(CB) nữ. Từ đó, trên địa bàn quận ngày càng có nhiều CB nữ giữ chức vụ chủ chốt trong 

các cơ quan Ðảng, chính quyền, đoàn thể quận và đơn vị cơ sở. 

 

Cán bộ nữ phường Trà An tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho dân. 

Theo đồng chí Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, Trưởng Ban Vì sự 

tiến bộ phụ nữ quận, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn 

thể chú trọng chọn CB nữ có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín đưa vào quy 

hoạch nguồn CB lãnh đạo, quản lý các cấp. Ðồng thời, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi 

để CB nữ học tập nâng cao trình độ mọi mặt. CB nữ của quận không ngừng nỗ lực phấn 

đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. 
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Phường Trà An có tỷ lệ CB nữ khá cao. Theo đồng chí Ðỗ Thị Kim Lan, Phó Bí thư Ðảng 

ủy, Chủ tịch HÐND phường, hiện nay, Ban Chấp hành Ðảng bộ phường có 10/15 người 

là nữ; trong 21 đại biểu HÐND phường nhiệm kỳ 2021-2026, có 10 nữ; trong 10 lãnh đạo 

quản lý ở các cơ quan khối Ðảng, đoàn thể của phường, có 5 nữ; 4 trong 5 lãnh đạo quản 

lý khối Nhà nước là nữ. Bí thư, Chủ tịch UBND phường cũng là CB nữ. Năm 2022, Ðảng 

bộ phường kết nạp 7 đảng viên, trong đó có 6 nữ. Quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ 

phường nhiệm kỳ 2020-2025 có 16/23 nữ, nhiệm kỳ 2025-2030 có 15/23 nữ. Ðảng viên 

Nguyễn Hoàng Minh Ngọc, Phó Bí thư Ðoàn phường Trà An, tâm sự: “Ðảng ủy phường, 

các đồng chí trong Chi bộ luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao”. Ðồng chí Ðỗ Thị Kim Lan, Phó Bí thư, Chủ tịch HÐND 

phường Trà An, cho biết: “Các cấp ủy đảng luôn chú ý lực lượng trẻ kế thừa, mạnh dạn 

phân công giao việc, đề bạt, tạo điều kiện thuận lợi để chị em phấn đấu, phát huy vai trò 

của phụ nữ trong thời đại mới”.  

Ban Thường vụ Quận ủy Bình Thủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công 

tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bố trí CB nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý các 

cấp. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp quận chiếm 35,1%, cấp cơ sở chiếm 41,2%; 

tỷ lệ nữ tham gia Ban Thường vụ Quận ủy 36,3%; tỷ lệ nữ đại biểu HÐND nhiệm kỳ 

2021-2026 cấp quận là 39,39%, cấp phường là 34,83%; tỷ lệ CB nữ lãnh đạo quản lý khối 

cơ quan Ðảng, đoàn thể cấp quận là 31,03%; tỷ lệ CB nữ lãnh đạo quản lý khối Nhà nước 

là 25%; có 50% bí thư cấp phường là nữ. Ở quận Bình Thủy có nhiều CB nữ giữ những 

vị trí chủ chốt, như: bà Nguyễn Thị Nữ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; bà Phan Thị 

Nguyệt, Chủ tịch UBND quận; bà Võ Ðông Xuân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận; bà 

Lê Hoàng Thủy Trinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; bà Ðỗ Thị Bích Sáu, Bí thư 

Ðảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trà An; bà Phan Ngọc Kiều, Bí thư Ðảng ủy phường 

An Thới… được đào tạo và nỗ lực phấn đấu, đảm nhiệm tốt nhiệm vụ được giao. 

Trong công tác CB, việc phát huy vai trò CB nữ được lãnh đạo quận quan tâm thực hiện 

đúng quy định và theo phân cấp quản lý CB gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao 

chất lượng đội ngũ CB. Tỷ lệ nữ trong quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ quận nhiệm 

kỳ 2020-2025 là 34,69%. Tỷ lệ nữ trong quy hoạch Ban Chấp hành Ðảng bộ quận quy 

hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 là 32,69%. Trong năm 2022, quận đã điều động, bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, luân chuyển 46 CB, trong đó có 19 nữ. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực nữ, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện để 

CB, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Năm 2022, quận cử đào 

tạo sau đại học 2 CB (đều là CB nữ), 8 CB được đào tạo về cao cấp lý luận chính trị (có 

1 nữ), 26 CB (trong đó có 20 nữ) được đào tạo trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng quản 

lý nhà nước chương trình chuyên viên cho 4 CB (có 2 nữ), chương trình chuyên viên 

chính 10 CB (có 5 nữ). Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Công chức Văn hóa - Xã hội 

phường Trà An, chia sẻ: “Khi vào làm việc tại phường, tôi có bằng tốt nghiệp trung cấp 

viễn thông. Nhờ lãnh đạo phường quan tâm, tạo điều kiện, tôi phấn đấu được kết nạp Ðảng, 

học trung cấp lý luận chính trị và tự học đại học Luật. Tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.   
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Theo đồng chí Lê Phước Lợi, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, Trưởng Ban Vì sự 

tiến bộ phụ nữ quận, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm tạo điều kiện cho CB 

nữ học tập, công tác, đóng góp khả năng của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển 

quận Bình Thủy. Thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền sẽ tiếp tục tập trung giáo 

dục nâng cao ý chí, lòng tự tin, phát huy thế mạnh của đội ngũ CB nữ trẻ, có trình độ, 

năng động; quan tâm thực hiện tốt hơn nữa chính sách CB nữ; đẩy mạnh công tác phát 

triển đảng viên là nữ... Song song đó, mỗi CB nữ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngừng 

trau dồi, nâng cao năng lực, đổi mới phương thức làm việc theo hướng khoa học, năng 

động, sáng tạo, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đạt hiệu quả, kết quả với 

chất lượng cao nhất. Qua đó, tăng cường đội ngũ CB nữ đông về số lượng, mạnh về chất 

lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

góp phần xây dựng quận Bình Thủy ngày càng phát triển. 

Bài, ảnh: Nguyễn Huy 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong thực hiện 

chuyển đổi số 

Mới đây, Sở Công Thương thành phố phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ và VNPT Cần 

Thơ đã tổ chức cuộc họp để trao đổi, thống nhất chương trình triển khai thực hiện tốt hoạt 

động thanh toán không dùng tiền mặt nhằm triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 15-

12-2022 của UBND TP Cần Thơ về việc tăng cường triển khai hoạt động thanh toán 

không dùng tiền mặt trên địa bàn TP Cần Thơ (Chỉ thị số 11). Tại cuộc họp, giữa các bên 

đã trao đổi những vấn đề nhằm hướng đến mục tiêu phát huy tốt vai trò của đoàn viên, 

thanh niên trong việc thực hiện chuyển đổi số (CÐS), đặc biệt thực hiện thanh toán không 

dùng tiền mặt. 

 

Sở Công Thương thành phố phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ và VNPT Cần Thơ tại 

cuộc họp trao đổi, thống nhất chương trình triển khai thực hiện tốt hoạt động thanh 

toán không dùng tiền mặt. 

Việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đang là xu thế tất yếu khi kinh tế có sự 

thay đổi và chuyển dịch mạnh mẽ. Ðể triển khai hiệu quả Chỉ thị số 11, thời gian qua Sở 

Công Thương thành phố đã phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương và các đơn 

vị viễn thông đẩy mạnh thực hiện công tác CÐS, trong đó nổi bật là mô hình Chợ 4.0 - 

chợ thanh toán không dùng tiền mặt. Với mô hình Chợ 4.0, các tiểu thương và người dân 

có thể mua bán mọi mặt hàng tại chợ bằng cách quét mã QR Code hoặc CÐS điện thoại 

trên ứng dụng thanh toán điện tử. Ðến nay, mô hình này đã được triển khai tại hầu hết các 

chợ trung tâm trên địa bàn các quận, huyện của thành phố. Cùng đó, tại các trung tâm 

thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, nhà thuốc và nhiều cửa hàng buôn bán lẻ, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống cũng chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt. 
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Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ cho rằng, lợi thế về sự nhanh 

nhạy công nghệ, lực lượng đoàn viên, thanh niên với vai trò xung kích làm chủ công nghệ, 

kỹ thuật, thực hiện các hoạt động liên quan đến CÐS, mà còn là lực lượng đóng vai trò 

nòng cốt để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia các hoạt động liên quan đến 

CÐS. Thông qua việc trao đổi giữa Sở Công Thương thành phố và Thành đoàn Cần Thơ, 

mong muốn việc phối hợp thực hiện công tác CÐS sẽ được đẩy mạnh, cụ thể hơn trong 

thời gian tới. 

Ðể đẩy mạnh thanh toán điện tử trong đoàn viên, thanh niên, thời gian qua Thành đoàn 

Cần thơ đã tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, phân tích cho các đoàn 

viên, thanh niên nhận thấy những tiện ích và hiệu quả của việc thanh toán không sử dụng 

tiền mặt, thực hiện mua sắm trực tuyến, góp phần thay đổi hành vi và trở thành thói quen 

hằng ngày trong cách thức thanh toán tiêu dùng. 

Thực hiện chủ đề của Tháng Thanh niên 2023 “Tuổi trẻ Cần Thơ tiên phong trong CÐS” 

chào mừng Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-

26/3/2023), Thành đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của 

đoàn viên, thanh niên trong việc vận dụng, ứng dụng công nghệ số vào học tập, công tác, 

đời sống từ đó góp phần nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi và người dân. Trong 

Tháng Thanh niên, Thành đoàn đồng loạt triển khai các hoạt động hướng đến cộng đồng, 

các hoạt động góp phần thúc đẩy CÐS tại địa phương, đơn vị, nổi bật như ra mắt website 

và khánh thành Công trình thanh niên “Giới thiệu di tích lịch sử - văn hóa TP Cần Thơ 

trên nền tảng số”; tập huấn Ðội hình CÐS cộng đồng; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa 

học kỹ thuật của Ðội hình Trí thức trẻ cấp thành phố; ra quân Tổ CÐS cộng đồng tuyên 

truyền thực hiện Chợ 4.0… 

Ông Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành Ðoàn Cần Thơ, nhấn mạnh, không chỉ thực hiện 

cao điểm trong Tháng Thanh niên mà công tác CÐS luôn là một trong những chỉ tiêu 

chính xuyên suốt trong mọi hoạt động của công tác đoàn thanh niên. Ðể thực hiện tốt 

công tác này, Ban Thường vụ Thành đoàn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc áp dụng các 

hình thức CÐS trong hoạt động; tập huấn cho các cán bộ chủ chốt, các hội, đoàn về những 

tiện ích và hiệu quả khi áp dụng CÐS trong công việc và cuộc sống. 

Trần Bằng Phước, sinh viên Trường Ðại học Nam Cần Thơ, cho biết: “Việc thanh toán 

không dùng tiền mặt hiện đã trở thành thói quen của tôi và nhiều sinh viên. Hiện nay, 

đóng tiền học phí cho nhà trường được áp dụng song song hình thức trực tiếp và trực 

tuyến nên các khoản học phí được gia đình tôi đóng trực tiếp bằng hình thức internet 

banking. Thay vì rút tiền mặt để chi tiêu, hiện nay hầu hết các dịch vụ như mua hàng 

online, mua sắm siêu thị, quán cà phê, tiệm tạp hóa... đều chấp nhận thanh toán qua thẻ 

hoặc mã QR Code nên nhiều khoản chi tiêu tôi đã chuyển sang dùng thẻ ATM, ví điện 

tử, internet banking... rất thuận tiện, lại không cần phải đem theo tiền, tránh không may 

rơi mất, việc quản lý tiền cũng dễ dàng hơn”. 

Ðể việc thực hiện tốt thanh toán không dùng tiền mặt, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng 

phòng Công nghệ thông tin Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, cho 
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rằng, song song với công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng việc thanh toán 

không dùng tiền mặt, cần phải đồng bộ hạ tầng viễn thông, đó là phủ sóng rộng các điểm 

truy cập internet; đặc biệt là mở rộng các điểm chấp nhận thanh toán không dùng tiền 

mặt, không chỉ tập trung tại các khu vực trung tâm thành phố mà còn cả các huyện ngoại 

thành… có được như vậy mới thúc đẩy người dân ủng hộ thanh toán không dùng tiền 

mặt. 

Bắt đầu từ những việc đơn giản, thường nhật và gắn với cuộc sống của nhân dân, đó là 

bước đầu tiên thay đổi suy nghĩ, cách làm của người dân về CÐS. Lực lượng đoàn viên, 

thanh niên nên là những người đi đầu trong việc thực hiện CÐS. Cần tuyên truyền, hướng 

dẫn cho cộng đồng nhận biết, CÐS không ở đâu xa lạ, đó chính là những việc làm gắn 

với cuộc sống của mình, đó là thực hiện thanh toán khi mua sắm hằng ngày. Từ những 

đơn hàng nhỏ lẻ cho đến những hóa đơn giao dịch có giá trị lớn, chỉ cần một vài thao tác 

trên điện thoại là đã thanh toán một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. 

Bài, ảnh: KHÁNH NAM 

Nguồn: baocantho.com.vn 

 

 

 


