
 
Ngày phát hành 12-12-

2022 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SỐ 06 

BẢN TIN ĐIỆN TỬ 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ - 2023 

Chịu trách nhiệm nội dung: 

Ban biên tập Bản tin điện tử Cải cách hành chính Cần Thơ 

Website: cchccantho.gov.vn 

 
Mọi ý kiến đóng góp và thông tin xin gửi về 

Email: caicachhanhchinh@cantho.gov.vn 

 

file:///E:/cchccantho.gov.vn


 

 

MỤC LỤC  

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG 

 Công khai, minh bạch, kịp thời về chính sách, kết quả cải cách hành chính nhà 

nước 

 Tăng cường tuyên truyền về tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh 

tế - xã hội 

TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 Xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát 

triển của thành phố trước mắt và lâu dài 

 Xây dựng Cần Thơ thành trung tâm động lực của Vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long 

 Tạo bước chuyển để thành phố Cần Thơ tăng tốc phát triển 

 Ðơn giản hóa thủ tục hộ tịch khi bỏ sổ hộ khẩu 

 Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm 

 Đóng góp ý kiến về quy định về tách, hợp thửa đất 

 Ông Nguyễn Thái Bảo được bầu làm Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
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TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRUNG ƯƠNG 

Công khai, minh bạch, kịp thời về chính sách, kết quả 

cải cách hành chính nhà nước 
Ngày 15/02/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống 

ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của 

người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” 

năm 2023 (kèm theo Quyết định số 83/QĐ-BNV). 

 

Ảnh minh họa: internet 

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể: 

Người dân, xã hội được thông tin công khai, minh bạch, kịp thời về chính sách, quy định, 

hoạt động, kết quả cải cách hành chính nhà nước của Chính phủ, của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (sau đây gọi tắt là "các bộ, ngành, địa phương"). 

Người dân, xã hội được cung cấp các điều kiện, công cụ dễ dàng, tin cậy để tham gia phản 

hồi ý kiến, góp ý đối với các chính sách, quy định, hoạt động, kết quả cải cách hành chính 

nhà nước của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương. 

Các chỉ tiêu liên quan về phát triển bền vững, năng lực cạnh tranh quốc gia được lồng 

ghép, thực hiện thông qua bộ Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân. 
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Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, các 

bộ, ngành, địa phương được báo cáo, thông tin kịp thời về tình hình triển khai, kết quả, 

tác động của cải cách hành chính đối với người dân, xã hội và các đề xuất giải pháp nâng 

cao hiệu quả cải cách hành chính, chất lượng phục vụ người dân dựa trên cảm nhận, mong 

đợi của người dân, xã hội./. 

Hoàng Hà 

Nguồn: tcnn.vn 

 

Tăng cường tuyên truyền về tác động của cải cách 

hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội 
Ngày 15/02/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải 

cách hành chính năm 2023 kèm theo Quyết định số 82/QĐ-BNV (Kế hoạch). 

 

Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Hội thi "Công đoàn 

tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ”, tháng 10/2022. 

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể: 

Xác định nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phù hợp với 

từng nhóm đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức thực 

hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; góp phần nâng cao nhận thức, 

tinh thần trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương. 
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Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh 

nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai cải cách hành chính và giám sát quá trình 

thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan thông tấn, báo chí, đài 

phát thanh, đài truyền hình ở Trung ương và địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành và 

tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; nâng cao năng 

lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách đưa tin, bài, phóng 

sự về cải cách hành chính. 

Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

với các cơ quan thông tấn, báo chí, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả 

thực hiện cải cách hành chính tại các bộ, ngành và địa phương được phản ánh đầy đủ, kịp 

thời, đúng đối tượng. 

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 tập trung vào các nội 

dung trọng tâm sau: 

Các quan điểm, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cai cách 

hành chính; Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu 

cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự 

nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.  

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải 

cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tuyên truyền tình hình triển 

khai, kết quả, thành tựu trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai  đoạn 2021 - 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 

của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030, trong đó tập trung tuyên truyền sâu về các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải 

cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ 

công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ 

số. Tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương.  

Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành 

chính ở Trung ương và địa phương. Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà 

nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham 

gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính. Phản ánh những vấn đề khác liên quan đến 

tổ chức triển khai các lĩnh vực cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương./. 

Văn Nguyễn 

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

Xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố bảo đảm  

chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố 

trước mắt và lâu dài 
Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy: 

Xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của 

thành phố trước mắt và lâu dài  

(CT) - Chiều 16-2, đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bí thư Thành ủy làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tổ chức Thành ủy về kết quả công tác 

tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng 

Đảng năm 2023. 

 

Đồng chí Lê Quang Mạnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: ANH DŨNG 

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy 

đã chủ động, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy cụ thể hóa, ban hành 

Kế hoạch thực hiện các Kết luận số 08 của Ban Tổ chức Trung ương; chỉ đạo thực hiện 

hoàn thành công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và 

tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022; xây dựng kế hoạch quản lý 

biên chế TP Cần Thơ giai đoạn 2022-2026. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu BTV Thành 

ủy thực hiện tốt công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ các cấp thành phố; thực hiện 

đầy đủ, kịp thời chính sách Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với cán bộ và gia 

đình cán bộ trong và ngoài thành phố; xây dựng Chương trình của Ban Chấp hành Đảng 

bộ thành phố thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về 

công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… 
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Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Mạnh lưu ý: Thời gian 

tới, Ban Tổ chức Thành ủy cần tiếp tục tham mưu BTV Thành ủy chỉ đạo thực hiện có 

hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây 

dựng hệ thống chính trị; tham mưu BTV Thành ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 

việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả. Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu BTV Thành ủy nâng cao hiệu quả công 

tác cán bộ, trọng tâm là công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm 

bảo đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, đáp ứng 

yêu cầu nhân sự lãnh đạo, quản lý các cấp cho nhiệm kỳ tiếp theo. Tham mưu xây dựng 

đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển thành phố trước 

mắt và lâu dài. Thường xuyên tham mưu BTV Thành ủy thực hiện tốt việc rà soát, sàng 

lọc đội ngũ cán bộ, kiên quyết đưa những cán bộ thiếu năng lực, không đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ ra khỏi quy hoạch và các vị trí lãnh đạo, quản lý. Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban 

Tổ chức các cấp tham mưu BTV cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định số 96 của Bộ 

Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 

hệ thống chính trị; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối 

với các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định... 

ANH DŨNG 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Xây dựng Cần Thơ thành trung tâm động lực của 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
Chiều 13-2, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch 

thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Nguyễn Chí Dũng chủ trì hội 

nghị. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho 

biết, công tác quy hoạch có vai trò hết sức quan trọng. Chính vì vậy, nếu không chọn 

được cách tiếp cận đúng, không xác định được định hướng đúng, cách đi, đích đến, thời 

gian đến và phương thức thực hiện thì các địa phương không thể phát triển nhanh và bền 

vững, nhất là trong thời điểm có nhiều khó khăn thách thức. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin, hiện nay, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch 

đang được triển khai đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tuy nhiên, tính tới 

nay, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh đã thông qua 21 quy hoạch, trong đó 3 quy hoạch 

được Thủ tướng phê duyệt. Như vậy còn phải thẩm định 42 quy hoạch địa phương và 

thông qua 60 quy hoạch địa phương. “Chúng ta đang tổng rà soát, sắp xếp lại về không 

gian phát triển, định hướng các ngành, các vùng, các lĩnh vực, các địa phương… nhằm 

tạo nên xung lực mới, động lực mới giúp đất nước phát triển nhanh, bền vững”, Bộ trưởng 

Nguyễn Chí Dũng cho hay. 

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị thẩm định 

Quy hoạch thành phố Cần Thơ. 

https://www.qdnd.vn/tag/bo-ke-hoach-va-dau-tu-751.html
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Nhấn mạnh Cần Thơ đang có những điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện lập quy 

hoạch tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong Quy hoạch tổng thể quốc gia 

và Quy hoạch vùng đều xác định Cần Thơ phải đóng vai trò, sứ mệnh mới cao hơn, trở 

thành trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cực tăng trưởng của đất nước, bệ 

đỡ lan tỏa, thúc đẩy lôi kéo phát triển cho cả vùng, chứ không phải riêng của Cần Thơ. 

“Vì vậy, các chuyên gia cần tập trung phân tích Cần Thơ đang ở đâu, sắp tới phát triển 

thế nào, gắn với vùng thế nào để lan tỏa, kết nối, thúc đẩy cho cả vùng, xứng đáng với 

vai trò của Cần Thơ”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị. 

Đề cập tới những định hướng lớn về quan điểm, mục tiêu và định hướng lớn của Quy 

hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo tóm tắt 

của cơ quan lập quy hoạch thành phố Cần Thơ cho biết, Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc 

Trung ương với tầm nhìn thành phố đáng sống ở Việt Nam, tập trung phát triển hướng tới 

sự phát triển cân bằng, phát huy các tiềm năng, lợi thế cho việc phát triển hài hòa theo 3 

trụ cột: Kinh tế-xã hội-môi trường với chất lượng cuộc sống con người được bảo đảm. 

Về kinh tế, Cần Thơ định hướng trở thành trung tâm động lực của Đồng bằng sông Cửu 

Long. Chiến lược này khẳng định Cần Thơ là một phần không thể thiếu cho sự phát triển 

của vùng. Thành phố Cần Thơ sẽ đảm nhiệm vai trò động lực cho sự phát triển của vùng, 

hợp tác và liên kết vùng, là cầu nối giữa vùng với quốc gia, quốc tế để phát triển toàn diện 

để trở thành trung tâm công nghiệp cao, đô thị hạt nhân của Đồng bằng sông Cửu Long 

với kết cấu hạ tầng hiện đại, thông minh. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, Cần 

Thơ xác định lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, do đó tỉnh rất 

nỗ lực để hoàn thiện quy hoạch trình Hội đồng thẩm định. Cảm ơn và đánh giá ý kiến các 

chuyên gia rất gần và sát với Cần Thơ… khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc, cầu thị tiếp thu 

các góp ý; đồng thời sẽ rất nỗ lực để hấp thu tạo thành động lực, nguồn lực cho Cần Thơ 

thực hiện đạt mục tiêu đề ra. 

Tin, ảnh: VŨ DUNG 

Nguồn: www.qdnd.vn 

  

https://www.qdnd.vn/tag/can-tho-163.html
http://www.qdnd.vn/
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Tạo bước chuyển để thành phố Cần Thơ tăng tốc 

 phát triển 
Thành phố Cần Thơ xác định năm 2023 là năm thành phố đẩy mạnh thực hiện các nghị 

quyết của Trung ương nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ để thành phố tăng tốc phát triển. 

 

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN) 

Ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mùi 2023, Thành ủy Cần Thơ tổ chức cuộc họp sơ kết 

việc triển khai các nghị quyết của Trung ương như Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 

5/8/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về 

thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ và Nghị quyết 

số 98/NQ/TW ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị. 

Cuộc họp thu hút đầy đủ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết Trung 

ương và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đồng thời bước đầu đã đánh giá được một 

số kết quả thực hiện cũng như nhận diện những khó khăn, hạn chế để đề ra các nhiệm vụ, 

giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Thành phố Cần Thơ cũng xác định năm 2023 là năm thành phố đẩy mạnh thực hiện các 

nghị quyết của Trung ương nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ để thành phố tăng tốc phát 

triển. 

https://www.vietnamplus.vn/tags/T%e1%ba%bft-Nguy%c3%aan-%c4%91%c3%a1n.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Qu%c3%bd-M%c3%b9i-2023.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Th%c3%a0nh-%e1%bb%a7y-C%e1%ba%a7n-Th%c6%a1.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Ngh%e1%bb%8b-quy%e1%ba%bft-s%e1%bb%91-59.vnp


 

9 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân 

thành phố Cần Thơ cho biết đối với 20 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 59 

của Bộ Chính trị có 6 nhiệm vụ do các bộ, ngành Trung ương chủ trì tổ chức thực hiện; 

trong đó có 2 nhiệm vụ đã thực hiện, 4 nhiệm vụ đang tổ chức thực hiện, 14 nhiệm vụ do 

Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì tổ chức thực hiện, có 7 nhiệm vụ đã thực hiện hoàn 

thành, 7 nhiệm vụ đang tổ chức thực hiện. 

Đối với 19 dự án do địa phương thực hiện, thành phố đã cập nhật và triển khai thêm, cụ 

thể hóa thành 25 dự án. Theo đó, có 10 dự án đang triển khai thực hiện, có 5 dự án đã có 

quyết định chủ đầu tư, có 8 dự án đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và 2 

dự án được tổ chức thực hiện sau năm 2024. 

Các nhiệm vụ khác giao cho sở, ngành thành phố với 35 nhiệm vụ cụ thể; trong đó có 24 

nhiệm vụ đã tổ chức thực hiện bằng việc ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ 

thể. Có 9 nhiệm vụ đang triển khai, 2 nhiệm vụ cơ quan chuyên môn đang rà soát, tham 

mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về lộ trình và nội dung thực hiện. 

Đối với 45 nhiệm vụ cụ thể hóa thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy đến 

thời điểm hiện tại đã có 9 nhiệm vụ hoàn thành và 36 nội dung công việc đang triển khai 

thực hiện… 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, hiện việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ như dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, đoạn Cần Thơ-Cà 

Mau, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, dự án đường vành đai phía 

Tây thành phố, việc chuẩn bị khởi công dự án khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tại 

huyện Vĩnh Thạnh… đều bị chậm so với tiến độ. 

Nguyên nhân chủ yếu là do đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, thành phố 

còn thiếu quỹ đất để đền bù tái định cư cho người dân, việc phối hợp giữa các cơ quan 

đơn vị chưa thật sự nhịp nhàng, thông suốt, trách nhiệm một số lãnh đạo sở ngành, địa 

phương chưa được phát huy hiệu quả. 

Ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ cho biết chưa bao giờ thành 

phố Cần Thơ có được cơ hội lớn như hiện nay về nguồn lực, cơ chế chính sách, về sự ủng 

hộ sẵn sàng để thành phố Cần Thơ chuyển mình thật sự để phát triển, sánh vai vai các 

thành phố lớn khác trong cả nước. 

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ cũng cho rằng chưa bao giờ thành phố 

phải gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn như hiện nay do pháp luật ngày càng chặt chẽ, 

quy định ngày càng được bổ sung, điều chỉnh… do đó đòi hỏi mỗi cán bộ phải thay đổi 

cách làm, phải tận dụng cơ hội và phải tận tâm làm việc bằng tất cả trách nhiệm thì thành 

phố mới phát triển. 

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân 

thành phố Cần Thơ yêu cầu lãnh đạo các lãnh đạo sở ban ngành địa phương tham mưu 

tích cực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện để Ủy ban Nhân dân thành phố sớm trình cho 

Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân ban hành các cơ chế chính 
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sách để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 45 của Quốc hội, nhất là ban hành 

các cơ chế thu các khoản phí như phí đỗ xe trên địa bàn thành phố để bổ sung vào nguồn 

ngân sách thành phố theo cơ chế đặc thù. 

 

Một góc thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN) 

Đối với nhóm các công trình, dự án trên địa bàn thành phố, ông Hiểu cho rằng thời gian 

qua thành phố Cần Thơ đã, đang và tiếp tục thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách và các 

nguồn vốn khác nhưng tiến độ triển khai rất chậm, do đó Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu 

các sở, ngành cần thực hiện quyết liệt hơn nữa. 

Hiện thành phố đã có đầy đủ nguồn vốn, chủ trương thì trách nhiệm của các chủ đầu tư 

là phải cố gắng làm, những khó khăn vướng mắc nào nếu không xử lý được thì báo cáo 

về cấp trên cho ý kiến. Trong việc phối hợp, đơn vị nào chủ trì thì chủ động tổ chức cuộc 

hợp và xử lý, không để kéo dài. 

Ông Hiểu yêu cầu tất cả cán bộ các sở, ngành cần cố gắng, thấy trách nhiệm của mình để 

thực hiện công việc hiệu quả. Theo ông Hiểu, cán bộ thành phố nếu không thực hiện có 

hiệu quả các nghị quyết của Trung ương là có lỗi, mắc nợ nhân dân. 

Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tất cả các dự 

án đầu tư công trên địa bàn thành phố hiện nay đang vướng nhiều nhất ở khâu giải phóng 

mặt bằng. Dự kiến các dự án trọng điểm trên địa bàn như dự án đường cao tốc Châu Đốc-

Cần Thơ-Sóc Trăng, dự án khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) tại huyện Vĩnh 

Thạnh sẽ được khởi công vào trung tuần tháng 6/2023 nên các chủ đầu tư cần phải quan 

tâm. 
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Bên cạnh đó, rất nhiều nhà đầu tư cũng rất quan tâm đến các dự án như: Trung tâm liên 

kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 

Trung tâm logistics vùng Đồng bằng sông Cửu Long… Tuy nhiên, các dự án này hiện 

nay đang chờ Thủ tướng phê duyệt rồi thành phố mới tiếp tục quy hoạch chi tiết và còn 

có rất nhiều việc phải làm trong khi Nghị quyết 45 của Quốc hội tới năm 2026 là hết hiệu 

lực nên sức ép về thời gian là rất lớn. 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu lãnh đạo các sở ngành trong thời 

gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ; trong đó, trước mắt tập trung ưu tiên việc 

xây dựng các dự án tái định cư mới. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cần chủ 

động rà soát để điều tiết phân bổ vốn lại, ưu tiên các khu tái định cư, mạnh dạn tham mưu 

điều tiết cắt vốn các dự án chậm triển khai thực hiện sang các dự án tái định cư. 

Mặt khác, các đơn vị tăng cường phối hợp để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phân 

công người theo dõi từng dự án trọng điểm để kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho từng vụ việc, từng dự án đảm bảo đúng tiến độ thời gian. Đặc biệt, các sở 

ngành cần tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, nhất là đưa chuyển 

đổi số vào cải cách thủ tục hành chính. 

Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần 

Thơ cho biết tình hình thực hiện các nhóm nhiệm vụ cũng như triển khai các công trình 

dự án trên địa bàn thành phố là rất chậm và còn rất nhiều việc phải làm do đó trong thời 

gian tới, Ban Chỉ đạo cần tập trung thực hiện từng phần công việc như triển khai thực 

hiện các nghị quyết của Trung ương, tập trung xử lý từng dự án trọng điểm trên địa bàn. 

Đối với các sở ngành tham mưu trình Hội đồng nhân dân cần chuẩn bị nội dung đầy đủ, 

chặt chẽ đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đảm bảo tính khả thi phù hợp với tình hình thực 

tiễn của thành phố để khi triển khai đạt hiệu quả…./. 

Ngọc Thiện (TTXVN/Vietnam+) 

Nguồn: vietnamplus.vn 
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Ðơn giản hóa thủ tục hộ tịch khi bỏ sổ hộ khẩu 
Bỏ sổ hộ khẩu (SHK) là quy định có hiệu lực từ ngày 1-1-2023 và được người dân đồng 

tình, thống nhất cao. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số người lo lắng khi bỏ SHK thì các hồ 

sơ thủ tục về hộ tịch có bị thay đổi, thủ tục sẽ đơn giải hay phức tạp hơn... 

 

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại UBND quận Thốt Nốt. 

Tại khoản 1, Ðiều 2, Nghị định 123/2015/NÐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Hộ tịch, quy định về xuất trình, nộp giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, cấp 

bản sao trích lục hộ tịch, nêu rõ: Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ 

tịch xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn 

cước công dân (CCCD) hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có 

thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân. Trong giai đoạn chuyển 

tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Người 

yêu cầu đăng ký khai sinh phải nộp bản chính giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay giấy 

chứng sinh theo quy định tại khoản 1, Ðiều 16, Luật Hộ tịch; đăng ký khai tử phải nộp 

bản chính giấy báo tử hoặc giấy tờ thay giấy báo tử theo quy định tại khoản 1, Ðiều 34, 

Luật Hộ tịch. Tại khoản 2, Ðiều 4, Nghị định 123/2015/NÐ-CP cũng quy định đăng ký 

kết hôn phải nộp bản chính giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định. 

Tuy nhiên, tại khoản 2, Ðiều 13, Nghị định 104/2022/NÐ-CP quy định, bãi bỏ, thay thế 

một số cụm từ quy định tại các nghị định, bãi bỏ cụm từ “trong giai đoạn chuyển tiếp, 

người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú” tại khoản 

1, Ðiều 2, Nghị định số 123/2015/NÐ-CP. 

Nghị định 104/2022/NÐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2023. Theo đó, các thủ tục về hộ tịch 

như đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn... sẽ được đơn giản hóa hồ sơ, 
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người dân không cần phải xuất trình SHK. Theo Luật Cư trú 2020 thì SHK chính thức bỏ 

vào ngày 1-1-2023. Tuy nhiên, việc bỏ SHK không ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết 

các thủ tục đăng ký hộ tịch (đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử...) quy 

định trong Luật Hộ tịch 2014.  

Cách thức nộp và tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch: người yêu cầu đăng ký kết hôn, nhận 

cha, mẹ, con, đăng ký lại kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch; người 

yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch khác có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ 

tịch, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực 

tuyến. Ngày 14-11-2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2228/QÐ-BTP công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Tư pháp, theo đó, khi đăng ký hộ tịch, người yêu cầu không phải xuất trình SHK, sổ 

tạm trú giấy. 

Ông Trần Hữu Trí, công chức Tư pháp, UBND phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, cho 

biết: “Hiện, SHK đã bị bãi bỏ và người dân không gặp khó khăn gì khi thực hiện các thủ 

tục liên quan đến hộ tịch. Chỉ cần CCCD gắn chip là đủ. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp, 

đối với người qua nhiều nơi cư trú thì chắc chắn phải cung cấp được quá trình cư trú. Việc 

không thể hiện quá trình cư trú cũng như là không khai thác được nguồn dữ liệu này, công 

chức Tư pháp sẽ gặp không ít khó khăn khi xác định quá trình cư trú của người đó. Theo 

tôi, tình trạng này sẽ được giải quyết dứt điểm khi dữ liệu hộ tịch được hoàn thiện”. 

Ðể triển khai thống nhất, đồng bộ quy định của Luật Cư trú về việc không sử dụng SHK, 

sổ tạm trú, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an đã có hướng 

dẫn 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay cho việc xuất trình SHK, sổ tạm trú 

khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, gồm: sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện 

tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị 

đọc mã QR trên thẻ CCCD có gắn chip; sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ CCCD; người 

dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư; sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử; sử dụng giấy 

xác nhận thông tin về cư trú; sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Mới đây, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã ký ban hành công văn 

yêu cầu các đơn vị, địa phương tuyên truyền để người dân sử dụng tài khoản VNeID thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích khác; rà soát từng dịch vụ công, thực hiện cắt 

giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư. Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, 

viên chức không yêu cầu công dân xuất trình các giấy tờ khác chứng nhận thông tin đã 

có trên thẻ CCCD gắn chip khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính... 

Bài, ảnh: Hoàng Yến 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm 
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cán bộ (CB), công chức (CC), viên chức (VC) xã 

Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh trở lại làm việc nghiêm túc, đúng quy định; không có tình 

trạng đi làm trễ, về sớm, xuề xòa, liên hoan, họp mặt đầu Xuân dẫn đến đình trệ công 

việc. Kết quả ấy trước hết là ý thức trách nhiệm của mỗi CB, CC, VC và một phần là do 

tác động tích cực của công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) từ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm 

tra (UBKT) Đảng ủy xã. 

 

Thường trực Đảng ủy xã Thạnh Tiến giám sát công chức Bộ phận Một cửa xã về tinh thần, 

thái độ làm việc sau Tết Nguyên đán. 

Tại Bộ phận Một cửa xã Thạnh Tiến, nhiều người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành 

chính. CB, CC xã làm việc nghiêm túc, niềm nở tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính nhiệt tình, phấn đấu trả kết quả sớm nhất. Chị Đỗ Thị Minh Tuyết, CC Văn 

hóa - Xã hội xã, bộc bạch: “Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy Đảng, 

chính quyền địa phương, chúng tôi chấp hành nghỉ Tết và trở lại làm việc đúng thời gian 

quy định, nghiêm túc. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, Bộ phận Một cửa của xã đã tiếp 

nhận 449 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết đúng hẹn”. 

Theo đồng chí Lâm Văn An, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Thạnh Tiến, đi 

đôi với KT, GS tinh thần, thái độ CB, CC, VC làm việc sau Tết, từ đầu năm 2023 đến 

nay, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã tập trung KT, GS việc cấp phát, thực hiện chế độ, 

chính sách hỗ trợ Tết của Đảng, Nhà nước và địa phương cho các đối tượng. Qua đó, CB, 

đảng viên (ĐV), CC xã và các ấp đã tổ chức cấp phát 602,9 triệu đồng hỗ trợ của các cấp 

đúng đối tượng, tiến độ và không xảy ra sai sót, trùng lắp; kịp thời tổ chức cấp phát 469 

phần quà Tết trị giá 176 triệu đồng cho các đối tượng thụ hưởng từ nguồn xã vận động 

nhà hảo tâm đóng góp. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã KT, GS việc chỉ đạo tuyển quân năm 2023, 

kịp thời chỉ đạo, yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, các ngành, các ấp thực hiện các 
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bước tuyên truyền, vận động, lựa chọn, tổ chức bình nghị, trao lệnh gọi nhập ngũ… Nhờ 

đó, công tác tuyển quân năm 2023 chặt chẽ, đúng quy định, không xảy ra tiêu cực, khiếu 

nại; tất cả 18 thanh niên được trao lệnh gọi nhập ngũ đều viết đơn tình nguyện lên đường 

bảo vệ Tổ quốc và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân. “Nhờ làm tốt 

công tác KT, GS và thực hiện KT, GS những nội dung, vấn đề có trọng tâm, trọng điểm 

nên từ đầu năm đến nay xã không có CB, ĐV, CC, VC vi phạm bị thi hành kỷ luật” - 

đồng chí Lâm Văn An cho biết. 

Theo lãnh đạo UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh, từ đầu năm 2023 đến nay, cấp ủy và UBKT 

các cấp trong huyện tập trung xây dựng, ban hành Kế hoạch KT, GS năm 2023 sát với 

nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Nội dung KT, GS ban hành 

đúng phương châm “GS có mở rộng và KT có trọng tâm, trọng điểm”. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy, cho biết: 

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh ban hành Kế hoạch KT, GS năm 2023 có 5 nội 

dung tập trung các vấn đề: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc thực hiện Kết luận 

số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và 

hệ thống chính trị; việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm của người 

đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; việc thực hiện công tác dân 

vận. UBKT Huyện ủy ban hành Kế hoạch KT, GS có 5 nội dung tập trung những vấn đề 

về việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS của cấp ủy; tài chính đảng và đảng phí; việc khắc 

phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm cuối năm 2022; việc nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. 

Cùng với ban hành Kế hoạch KT, GS năm 2023, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ 

Huyện ủy Vĩnh Thạnh chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện quan tâm công tác 

KT, GS thường xuyên, nhất là KT, GS việc thực hiện các chế độ trợ cấp Tết và cấp phát 

quà Tết năm 2023 cho các đối tượng thụ hưởng; việc thực hiện công tác tuyển chọn 180 

thanh niên nhập ngũ năm 2023; việc thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản và 

thu nhập cá nhân của 289 CB, CC, VC theo quy định. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh, 

khẳng định: “Nhờ thực hiện chặt chẽ công tác KT, GS, từ đầu năm đến nay, huyện chưa 

phát hiện CB, ĐV, CC, VC vi phạm. UBKT Huyện ủy sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường 

vụ Huyện ủy thực hiện tốt kế hoạch KT, GS đã ban hành; chỉ đạo cấp ủy và UBKT các 

cấp thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt công tác KT, GS, đặc biệt là thực hiện tốt 

phương châm “GS có mở rộng và KT có trọng tâm, trọng điểm”; chú trọng KT, GS những 

lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, ngăn ngừa vi phạm trong 

Đảng, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh”. 

Bài, ảnh: Anh Dũng 

Nguồn: baocantho.com.vn 
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Đóng góp ý kiến về quy định về tách, hợp thửa đất 
Việc sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về đất đai là nhiệm chính trị quan trọng, là vấn đề được 

công chúng quan tâm với kỳ vọng khắc phục được những bất cập trong chính sách, quản 

lý đất đai. Ðối với những quy định của Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi), có nhiều ý kiến 

đóng góp về việc tách, hợp thửa đất, về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai… 

 

Người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bộ 

phận Một cửa UBND phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt. 

Tại điểm c, khoản 1, Ðiều 221, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) quy định trường hợp phân 

chia quyền sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của tòa án mà việc phân chia không 

đảm bảo các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định thì không thực hiện 

tách thửa, trừ trường hợp thực hiện hợp thửa với thửa đất liền kề theo quy định. 

Ông Nguyễn Trí Hùng ở phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, bày tỏ: “Tôi cơ bản thống 

nhất với quy định tại khoản 1, Ðiều 221, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi). Tuy nhiên, tôi 

rất băn khoăn bởi theo quy định này, không thực hiện tách thửa thì khi áp dụng vào thực 

tế sẽ được xem xét, giải quyết như thế nào hay lại gây khó cho ngành khác, nhất là thi 

hành án?”.  

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Ðoàn Luật sư TP Cần Thơ, cho biết: “Theo tôi, quyết định, 

bản án có hiệu lực pháp luật công nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, tổ chức được 
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quyền sử dụng một phần diện tích không đủ điều kiện tách thửa theo quy định thì có 

quyền được đứng tên trong cùng giấy chứng nhận với người đứng tên trên giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, cần ghi rõ vị trí, diện tích người này được quyền sử 

dụng. Có như vậy, người này mới thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình đối với 

diện tích được công nhận như cầm cố, thế chấp, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế… Còn đối 

với trường hợp cho thuê, chuyển nhượng hay sử dụng đất khác với hiện trạng ban đầu thì 

phải có sự đồng ý của người đứng tên trong cùng giấy chứng nhận. Người đứng tên trong 

giấy chứng nhận được ưu tiên nhận chuyển nhượng, trả giá trị thừa kế quyền sử dụng đất 

đối với diện tích được công nhận theo giá các bên thỏa thuận hoặc theo giá thị trường, 

nhằm hạn chế các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong quá trình sử dụng đất”. 

Tại khoản 2, Ðiều 153, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) quy định: thửa đất có nhiều người 

chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất 

thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung 

nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 1 giấy chứng nhận; trường hợp 

người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung một giấy 

chứng nhận và trao cho người đại diện. 

Ðối chiếu với quy định trên, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Ðoàn Luật sư TP Cần Thơ, góp 

ý sửa điểm c, khoản 1, Ðiều 221 của Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) như sau: “Trường 

hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của 

tòa án mà việc phân chia không đảm bảo các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa 

theo quy định thì không thực hiện tách thửa, trừ trường hợp thực hiện hợp thửa với thửa 

đất liền kề quy định tại điểm b, khoản này. Căn cứ vào bản án hoặc quyết định có hiệu 

lực pháp luật, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm bổ sung thông 

tin về người được quyền sử dụng đất, diện tích, vị trí… theo quy định tại Ðiều 156 luật 

này”. 

Một nội dung khác cũng được người dân quan tâm, đó là quy định về thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp đất đai theo Ðiều 235 Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi). Tại khoản 1, Ðiều 

235, Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) quy định tranh chấp đất đai, tranh chấp đất đai và tài 

sản gắn liền với đất do tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng 

dân sự. UBND các cấp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc quản 

lý, sử dụng đất để làm căn cứ cho tòa án nhân dân giải quyết theo thẩm quyền khi được 

yêu cầu.  

Thực tế, các lý do tạm đình chỉ, án quá hạn phần lớn là do UBND các cấp không cung 

cấp, cung cấp không đầy đủ, hoặc chậm cung cấp tài liệu, chứng cứ hay chậm có văn bản 

trả lời tòa án. Vì vậy, ông Nguyễn Bửu Châu ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, góp ý 

sửa khoản 1, Ðiều 235 Dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi) như sau: “Tranh chấp đất đai, tranh 

chấp liên quan đến đất đai bao gồm tài sản gắn liền với đất do tòa án nhân dân giải quyết 

theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản yêu cầu, UBND các cấp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan 
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đến việc quản lý, sử dụng đất để làm căn cứ cho tòa án nhân dân giải quyết theo thẩm 

quyền khi được yêu cầu. Trong trường hợp không cung cấp được tài liệu, chứng cứ thì 

phải thông báo bằng văn bản cho tòa án biết, trong đó ghi rõ lý do của việc không cung 

cấp được tài liệu, chứng cứ”... 

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG 

Nguồn: baocantho.com.vn 

 

 

Ông Nguyễn Thái Bảo được bầu làm Phó Chủ tịch 

UBND quận Cái Răng 

 

Ông Nguyễn Thái Bảo (bên phải) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng. 

(CT) - Ngày 10-2-2023, HÐND quận Cái Răng khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức 

kỳ họp thứ 9 (chuyên đề), thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HÐND quận. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HÐND quận Cái Răng đã bầu ông Nguyễn Thái Bảo, Quận ủy 

viên, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường Lê Bình, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND 

quận Cái Răng nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ông Nguyễn Thái Bảo sinh năm 1976, trình độ chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: 

Thạc sĩ quản trị kinh doanh. 

Tin, ảnh: ÐỒNG TÂM 

Nguồn: baocantho.com.vn 


