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KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

09 THÁNG NĂM 2021 

1. Tình hình triển khai kế hoạch cải cách hành chính 

a) Công tác triển khai thực hiện 

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành Kế 

hoạch số 164/KH-UBND về công tác CCHC năm 2021, trong đó xác định 66 nhiệm 

vụ cần phải thực hiện để hoàn thành 12 mục tiêu trong năm 2021. Đến nay, đã và đang 

triển khai thực hiện 52/66 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 78,8%. 

Ngày 26 tháng 02 năm 2021, Thành ủy Cần Thơ ban hành quyết định  thành lập 

Tổ Biên tập xây dựng Chương trình CCHC, xây dựng chính quyền điện tử hành động, 

phục vụ, giao Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng. Thực hiện Chương trình công 

tác của Thành ủy Cần Thơ, trên cơ sở cập nhật nội dung của chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước của Chính phủ giai đoạn 2021-2030, Tổ Biên tập xây dựng 

Chương trình CCHC, xây dựng chính quyền điện tử hành động, phục vụ do Chủ tịch 

UBND thành phố làm Tổ trưởng đã xây dựng xong dự thảo Chương trình  trình Ban 

Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua. 

Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số CCHC các bộ, cơ quan 

ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, UBND thành phố hoàn 

thành tự chấm điểm, đánh giá Chỉ số CCHC cấp tỉnh trên Phần mềm của Bộ Nội vụ, 

gửi báo cáo  đến Bộ Nội vụ tổng hợp theo quy định. Trên cơ sở kết quả Chỉ số Cải cách 

hành chính và Chỉ số hài lòng cấp tỉnh năm 2020 do Bộ Nội vụ công bố, nhằm cải 

thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nội dung của các chỉ số nêu 

trên; duy trì và tiếp tục nâng cao các nội dung của Chỉ số cải cách hành chính đã đạt 

được kết quả và điểm số tốt, thành phố đã ban hành Kế hoạch  cải thiện các chỉ số liên 

quan đến công tác cải cách hành chính, trong đó đề ra mục tiêu, giải pháp và giao nhiệm 

vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, phấn đấu cải thiện tốt các chỉ số liên 

quan đến công tác CCHC trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Theo đó, mục tiêu 

thành phố phấn đấu đạt được là: chỉ số cải cách hành chính đạt từ 86%, thuộc nhóm 15 

tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; chỉ số SIPAS đạt từ 88%, thuộc nhóm 25 tỉnh, thành 

phố đứng đầu cả nước; chỉ số PAPI đạt từ 45 điểm, thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố 

đứng đầu cả nước. 

Đối với Chỉ số CCHC của sở, ngành, UBND quận, huyện: UBND thành phố ban 

hành Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 về việc công bố kết 

quả phân loại, xếp hạng Chỉ số CCHC của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành 

phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND quận, huyện năm 

2020. Theo đó, cấp sở có 11 đơn vị xếp loại Tốt, 08 đơn vị xếp loại Khá và 01 đơn vị 

xếp loại Yếu; cấp huyện có 05 đơn vị xếp loại Khá, 04 đơn vị xếp loại Trung bình. 
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UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp căn cứ kết quả chỉ số 

CCHC và Chỉ số hài lòng xác định các nguyên nhân, tồn tại, xây dựng các kế hoạch 

hành động, khắc phục nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các 

cơ quan, đơn vị. Các đơn vị đã thực hiện tốt là Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngoài ra, UBND thành phố đã ban hành 

Quy chế đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND 

quận, huyện, xã, phường, thị trấn. 

b) Công tác tuyên truyền CCHC: 

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 20120 về công 

tác thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2021, các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền 

CCHC tiếp tục được thực hiện thường xuyên trên Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và 

Truyền hình thành phố. Các thông tin về hoạt động CCHC luôn được cập nhật thường 

xuyên trên Trang tin điện tử CCHC của thành phố. Trung tâm Văn hóa thành phố cũng 

đã triển khai thiết kế maket tuyên truyền trên pano, áp phích các nội dung tuyên truyền 

về CCHC. 

Ngoài ra việc tuyên truyền CCHC được thực hiện lồng ghép trong công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật như biên soạn, in ấn 150.000 loại tờ gấp với nội dung hướng 

dẫn tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí trên cổng dịch vụ công trực tuyến thành 

phố; thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thủ 

tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng và xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây 

dựng. Thông qua công tác tuyên truyền người dân được tiếp cận nhanh nhất những thủ 

tục hành chính mới, nâng cao mức độ nhận thức, tiếp cận pháp luật. 

c) Công tác kiểm tra CCHC: 

Thành phố ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 

về công tác kiểm tra CCHC, xác định trong năm 2021, thực hiện kiểm tra định kỳ tại 

09 đơn vị (gồm 06 sở, ngành, 03 quận, huyện).  

Công tác kiểm tra đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính thường xuyên được 

thực hiện. UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác 

kiểm tra đột xuất tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Trước và sau Tết 

Nguyên đán năm 2021, Tổ Kiểm tra đột xuất của Sở Nội vụ đã kiểm tra 19 đơn vị (bao 

gồm: 04 sở, ban, ngành, 02 quận, huyện, 13 xã, phường, thị trấn). Qua kiểm tra, hầu 

hết các đơn vị được kiểm tra đã chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, nhất là công chức 

Bộ phận Một cửa các cấp luôn bảo đảm trực để giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 

cho tổ chức và công dân kịp thời. Sau tết, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng ổn định tổ 

chức và bắt tay ngay vào công việc theo tinh thần chỉ đạo chung của thành phố; không 

có tình trạng công chức vắng mặt tại cơ quan mà không có lịch công tác; việc đeo thẻ 

công chức được thực hiện nghiêm túc. 



BẢN TIN ĐIỆN TỬ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TP. CẦN THƠ 
5 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND thành phố đã có 

nhiều văn bản chỉ đạo ổn định tình hình, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức 

(CBCCVC) phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tập trung xử lý công việc. 

Ngoài ra, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên 

chức trong thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch, Sở Nội vụ đã thành lập Tổ 

Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Từ ngày 30 tháng 8 năm 2021 đến ngày 17 

tháng 9 năm 2021, Tổ đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 31 đơn vị; hàng này, tổng hợp 

thông tin, số liệu các bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan và làm việc trực 

tuyến tại nhà báo cáo UBND thành phố đúng quy định. 

2. Về cải cách thể chế 

Trong 09 tháng đầu năm 2021, thành phố đã thẩm định 12 dự thảo nghị quyết 

của HĐND thành phố, 01 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố, 23 dự 

thảo quyết định của UBND thành phố; góp ý 40 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

của Trung ương và 38 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; 27 văn bản 

ý kiến đối với các đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 

2021 về kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, đồng thời, ban 

hành Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2021 công bố danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của thành phố Cần Thơ năm 2020. Thực hiện tự kiểm tra 13 quyết 

định do UBND thành phố ban hành; kết quả nội dung đều phù hợp quy định pháp luật, 

tuy nhiên có 04 văn bản bị lỗi về trình bày văn bản. 

3. Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Hiện nay, tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố là 1.915; 

trong đó, số TTHC do Trung ương quy định: 1.904; số TTHC do địa phương quy định 

(đặc thù): 05; nhóm TTHC liên thông: 06. Toàn bộ TTHC được công khai trên Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết tại các cơ quan tiếp nhận và giải quyết TTHC. 

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Chủ tịch UBND thành phố ban hành 52 quyết định công 

bố TTHC. Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC theo Quyết 

định số 2973/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020. Kết quả đã thông qua phương 

án đơn giản hóa 38 thủ tục thuộc lĩnh vực Xây dựng, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, 

Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, 

Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Đầu tư tại Việt 

Nam. Trong đó 29 TTHC đề xuất giảm thời gian giải quyết TTHC, 07 TTHC đề xuất 

đơn giản hóa thành phần hồ sơ. 

Trong 9 tháng, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành 34 quyết định phê duyệt 

với 252 quy trình nội bộ thuộc các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư 

pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Kế hoạch 
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và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Giao 

thông vận tải; Xây dựng; Thanh tra; Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ. 

Các quy trình nội bộ này được Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện 

tử giải quyết TTHC tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố 

để áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố. 

Về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, hồ sơ giải quyết TTHC luôn được 

đồng bộ kịp thời từ Cổng Dịch vụ công thành phố và Cổng Dịch vụ công quốc gia, 

phục vụ tốt cho công tác quản lý, theo dõi tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Tổng số 

TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 đang cung cấp là 1.360 TTHC, trong đó mức 

độ 3 là 472 TTHC, mức độ 4 là 888 TTHC; có 706 TTHC được tích hợp trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia; phân quyền cho 699 người dùng khai thác sử dụng các phân hệ 

của Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Cuối tháng 4 năm 2021, thành phố đã vận hành chính thức Tổng đài Dịch vụ 

công 1022 tiếp nhận, xử lý, phản hồi thông tin, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến quy định hành chính, dịch vụ công, các vấn 

đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố qua các kênh: đường dây nóng, Cổng thông 

tin điện tử 1022, ứng dụng trên điện thoại di động (App 1022), mạng xã hội (Zalo, 

Facebook) và trực tiếp tại Văn phòng UBND thành phố.  Tổng số tiếp nhận, xử lý trên 

Hệ thống Dịch vụ công 1022 là 5.492. Kết quả: đã xử lý 5.286; đang xử lý: 206. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

a) Công tác tổ chức bộ máy: 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP;  Ban 

hành quyết định: Phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn cấp 

thành phố, cấp huyện; quy định số lượng cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; thành lập 13 đơn vị (trong đó: thành lập 12 Bệnh 

viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố , Trường Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông Thới Thạnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo); chuyển 

đổi một phần công năng của Bệnh viện Đa khoa thành phố để tiếp nhận và điều trị bệnh 

nhân COVID-19; giải thể Quỹ bảo trì đường bộ, Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường 

bộ và Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ; thành lập, kiện toàn Hội đồng trường và bổ 

nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng trường 04 đơn vị; xếp hạng 04 đơn vị; kiện toàn, 

thành lập, điều chỉnh thành viên 111 tổ chức phối hợp liên ngành (trong đó có 12 tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19); 

phê duyệt dự toán thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị 

định số 54/2016/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP cho 52 đơn vị. 

Kết quả tinh giản biên chế 09 tháng đầu năm 2021: UBND đã phê duyệt danh 

sách tinh giản biên chế 9 tháng đầu năm 2021 đối với 78 người (trong đó: 04 công 

chức; 69 viên chức; 05 nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP). 
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Lũy tích kết quả thực hiện tinh giản và cắt giảm biên chế giai đoạn 2015 - 2021 

(tính đến 01/9/2021): Về biên chế công chức trong cơ quan hành chính đã tinh giản và 

cắt giảm 242/213 biên chế,  đạt 113,6% KH của giai đoạn 2015 - 2021 (giảm 11,36% 

so với biên chế giao năm 2015); số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 

lập đã tinh giản và cắt giảm 3.450/2.313 người, đạt 149,15% KH của giai đoạn 2015 - 

2021 (giảm 14,91% so với biên chế giao năm 2015); hợp đồng lao động theo Nghị định 

số 68/2000/NĐ-CP: đã cắt giảm 483 chỉ tiêu, thực hiện tinh giản biên chế đối với 11 

hợp đồng. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, Cải cách 

công vụ, viên chức 

a) Về công tác cán bộ thuộc diện Ủy ban nhân dân thành phố quản lý 

Thành phố ban hành 50 quyết định về công tác cán bộ; Kế hoạch khắc phục hạn 

chế, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố sau kiểm điểm 

năm 2020. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với cán bộ, công 

chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong giai 

đoạn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 và huy động 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn. 

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến trình tự xem xét, quyết định bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức 

quản lý cấp phòng thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy 

ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện để trao đổi, phối hợp 

với Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng. Đồng thời, tham mưu, đề xuất phương án 

tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại theo hình thức trực tuyến (nghiên 

cứu áp dụng từ nay đến cuối năm 2021), nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; đồng thời đảm bảo thời gian thực hiện quy trình của công tác 

cán bộ theo quy định hiện hành.  

b) Công tác quản lý, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 69 quyết định; ban hành các đề án tổ chức 

thi nâng ngạch, thi thăng hạng. Ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 6 năm 2021 về việc phân cấp quản lý công chức (thay thế Quyết định số 

26/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ). Giải 

quyết 1.841 trường hợp về chính sách tiền lương, chế độ nghỉ hưu, thôi việc và 214 

trường hợp về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức. 

c) Công tác đào tạo, bồi dưỡng 

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 

17/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về 

chính sách thu hút, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 
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2015 - 2020; trình Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương xây dựng Nghị quyết 

về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ 

giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg 

ngày 25 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025; Báo cáo Bộ Nội vụ 

việc đánh giá thực trạng chính sách đối với người có tài năng trong các cơ quan nhà 

nước ở địa phương; Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 6 

tháng đầu năm 2021. 

Thành phố đã triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo 

tiêu chuẩn ngạch chuyên viên (02 lớp); chuyên viên chính (02 lớp); bồi dưỡng lãnh đạo 

cấp phòng (03 lớp). Ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng 

hạng viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh, thi tuyển công chức theo 

quy định (Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021). 

5. Cải cách tài chính công 

Trên cơ sở quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản của Trung ương liên quan đến điều hành 

ngân sách, các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Nhà 

nước về công tác lập và phân bổ dự toán ngân sách theo quy định về cải cách tài chính 

công.  

Đối với cơ quan hành chính nhà nước: toàn thành phố có 284 đơn vị thực hiện 

cơ chế tự chủ theo quy định. Tất cả các đơn vị đều ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

và Quy chế quản lý tài sản công; trong mỗi quy chế đều thể hiện từng tiêu chí đánh giá 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ chi trả tăng thu nhập cho từng 

cán bộ, công chức. 

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: toàn thành phố có 539 đơn vị thực hiện cơ 

chế tự chủ theo quy định. Hầu hết các đơn vị đều thể hiện trách nhiệm và chủ động 

trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đều thực hiện xây dựng quy chế chi 

tiêu nội bộ và quản lý tài sản công, đồng thời công khai sử dụng kinh phí ngân sách 

nhà nước đúng theo quy định, có ban hành tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ được giao để làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm cho viên chức và người lao 

động. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

a) Hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong CCHC: 

- Về sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình thực tuyến từ cấp thành phố đến xã, 

phường, thị trấn: từ ngày 05/12/2020 đến ngày 15/9/2021, đã tổ chức tổng cộng 534 

cuộc họp trực tuyến, trong đó có 200 cuộc họp trực tuyến cấp thành phố do UBND 

thành phố, Sở Ban ngành chủ trì và 334 cuộc họp trực tuyến do UBND quận, huyện 

chủ trì họp với cấp xã, phường thị trấn. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến 
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rất phức taph, hệ thống Hội nghị truyền hình thực tuyến đã phát huy hiệu quả rõ rệt 

trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. 

- Hệ thống camera giám sát Bộ phận Một cửa của các UBND xã, phường, thị 

trấn và thiết bị máy tính bảng UBND quận, huyện, sở, ban ngành kèm phần mềm “Tổng 

hợp, thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong 

việc thực hiện TTHC” tiếp tục khai thác để đánh giá thái độ, đúng chất lượng phục vụ 

của Bộ phận Một cửa. Từ ngày 05/12/2020 đến ngày 15/9/2021, hệ thống “tổng hợp, 

thu thập trực tuyến ý kiến đánh giá của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc 

thực hiện thủ tục hành chính” đã tiếp nhận 38.699 lượt đánh giá từ người đân doanh 

nghiệp về chất lượng phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. 

b) Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: 

- Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống 

hành chính nhà nước, thành phố đã triển khai kết nối, liên thông Trục liên thông văn 

bản của thành phố với Trục liên thông văn bản Quốc gia bảo đảm việc gửi, nhận văn 

bản điện tử liên thông bốn cấp (từ Trung ương đến cấp xã); đồng thời, hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành được tích hợp chữ ký số đáp ứng yêu cầu theo Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Thành 

phố có tổng số 479 cơ quan, đơn vị đã được triển khai hệ thống quản lý văn bản điều 

hành và 222 đơn vị được triển khai mở rộng để sử dụng chức năng gửi và nhận văn bản 

điện tử liên thông tại bộ phận văn thư; 

 - Việc ứng dụng chứng thư số được các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành 

phố sử dụng thường xuyên, hiệu quả, bảo đảm an toàn, xác thực độ tin cậy trong việc 

gửi, nhận văn bản điện tử. 100% cơ quan nhà nước, 100% CBCCVC là lãnh đạo sở, 

ban, ngành, UBND quận huyện, lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, 

UBND quận, huyện, UBND xã, phường thị trấn đã được cấp phát chứng thư số để sử 

dụng. Số lượng chứng thư số đã cấp của tổ chức là 454 (đang hoạt động 298), cá nhân 

là 2.114 (đang hoạt động 1.007), trong đó có 272 cá nhân đã được cấp Chứng thư số 

USB token để sử dụng trên các thiết bị di động; 

- Thực hiện Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển 

khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, thành phố Cần Thơ đang phối hợp với 

Bộ Công an triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phối hợp với Bộ Tư pháp trong 

việc triển khai Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Thành phố đang triển khai 

xây dựng nền tảng quy hoạch không gian SPP, xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng 

chung, thực hiện kết nối các cơ sở dữ liệu của một số ngành phục vụ xây dựng các cơ 

sở dữ liệu nền tảng dùng chung toàn thành phố (hiện tại đã hoàn thành kết nối với 03 

cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, danh mục dùng chung và TTHC); 
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Ngoài ra, tại một số sở, ban, ngành thành phố đã triển khai các phần mềm cơ sở 

dữ liệu (CSDL) chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn như: CSDL quản lý hộ 

tịch, CSDL quản lý công chứng trên địa bàn thành phố; CSDL quản lý học sinh; CSDL 

quản lý đối tượng chính sách, người có công và CSDL quản lý đối tượng hưởng trợ 

cấp thất nghiệp; CSDL quản lý cấp phép lái xe; CSDL quản lý thông tin CBCCVC 

thành phố; CSDL kiểm soát bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện trên địa bàn; CSDL 

cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép của ngành xây dựng và CSDL quản lý Hạ 

tầng kỹ thuật đô thị bằng GIS; phần mềm quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông trên 

địa bàn thành phố Cần Thơ bằng GIS; CSDL về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh. 

c) Ứng dụng CNTT phục vụ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ là nơi tập trung toàn bộ các 

dịch vụ công cho các cơ quan sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và UBND xã, 

phường, thị trấn; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải 

quyết TTHC. Cổng Dịch vụ công thành phố đã kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia và đã thực hiện các chức năng như đăng nhập một lần (SSO), đồng bộ hồ sơ và 

triển khai máy chủ bảo mật theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. Thành phố đã đẩy 

mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, 

tích hợp thanh toán trực tuyến với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tổng số TTHC cung 

cấp trực tuyến mức độ 3,4 đang cung cấp là 1.360 TTHC, trong đó mức độ 3 là 472 

TTHC, mức độ 4 là 888 TTHC; có 706 TTHC được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia./. 

Việt Uyên 

 

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH ĐỊA BÀN CỦA THÀNH VIÊN             

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021-2025  

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành thông báo về việc phân công 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách, chỉ 

đạo quận, huyện như sau: 

1. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi và chỉ 

đạo chung; trực tiếp chỉ đạo quận Thốt Nốt. 

2. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố 

theo dõi và chỉ đạo quận Cái Răng. 

3. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi và 

chỉ đạo huyện Vĩnh Thạnh. 

4. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, theo dõi 

và chỉ đạo quận Ninh Kiều. 
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5. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi và 

chỉ đạo huyện Thới Lai. 

6. Ông Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chỉ huy trưởng 

Bộ chỉ huy Quân sự theo dõi, chỉ đạo huyện Cờ Đỏ. 

7. Ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công 

an thành phố theo dõi và chỉ đạo quận Ô Môn. 

8. Ông Châu Việt Tha, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội 

vụ theo dõi và chỉ đạo quận Bình Thủy. 

 9. Ông Nguyễn Quang Nghị, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở 

Tài chính theo dõi và chỉ đạo huyện Phong Điền. 

10. Ông Nguyễn Văn Vinh, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành phố: Thực hiện trách nhiệm theo dõi Quy chế làm việc 

của Ủy ban nhân dân thành phố. 

 Các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố còn lại theo dõi và chỉ đạo cơ quan, 

đơn vị mình thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được phân công theo quy 

định. Khi thực hiện nhiệm vụ phụ trách, chỉ đạo địa bàn quận, huyện, cơ quan, đơn vị; 

nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố được thực 

hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố./. 

Nguồn: cchccantho.gov.vn. 

 

 

HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN 

PHÂN CẤP TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Thực hiện Công văn số 6852/VPCP-KSTT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Văn 

phòng Chính phủ về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp 

trong giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản 

giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

Tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục 

hành chính theo hướng dẫn tại Công văn số 6852/VPCP-KSTT nêu trên đối với những 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh và cấp huyện (Đính kèm danh 

mục);  

Gửi Báo cáo kết quả rà soát (Mẫu số 1 ban hành kèm theo Công văn số 6852/VPCP-

KSTT) về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố) và 

sở, ngành liên quan trước ngày 20 tháng 10 năm 2021 để sở, ngành nghiên cứu, tổng hợp 

trong quá trình rà soát, xây dựng phương án; 
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Đồng thời, giao Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành 

phố: Tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục 

hành chính theo hướng dẫn tại Công văn số 6852/VPCP-KSTT nêu trên; bảo đảm đạt 

mục tiêu phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính đối với ít nhất 20% tổng số thủ 

tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực được giao (Danh mục được tích hợp trên Hệ thống 

thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ);  

Phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, đề xuất phương án 

phân cấp; nghiên cứu kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp của Ủy 

ban nhân dân quận, huyện; tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân thành phố (nếu có) để hoàn thiện biểu mẫu rà soát; 

Hoàn thiện và gửi Biểu mẫu rà soát, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết 

thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ về Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 10 năm 2021. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Tổ rà soát, đánh giá và đề 

xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính giúp Ủy ban nhân dân thành 

phố hoàn thành nhiệm vụ được giao bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu, chất lượng và hiệu 

quả; trong trường hợp cần thiết, tiến hành rà soát độc lập, có ý kiến trao đổi để sở, ngành 

hoàn thiện Biểu mẫu rà soát; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, 

quyết định phương án đề xuất đối với thủ tục hành chính còn ý kiến khác nhau giữa các 

sở, ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố (nếu có)./. 

Việt Uyên 

 

THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG 

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 

2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố vừa ban hành 

Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2021.  

Theo đó, Trưởng đoàn Kiểm tra là ông Nguyễn Văn Vinh, Chánh Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Các thành viên là các chuyên viên thuộc bộ phận 

Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố). 

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 02/KH-UBND.  

 Việt Uyên 
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VĨNH THẠNH: BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI  

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 23/CT-TTg NGÀY 02/9/2021  

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
 

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai 

đoạn 2021-2030, Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.  

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cấp, các ngành bám sát chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg, Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 06 tháng 10 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây 

dựng, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, theo chức năng và 

nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu sau: 

1. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Hoàn thiện thể chế về kinh doanh và cạnh tranh, tạo 

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển lành mạnh, giảm thiểu chi phí giao dịch phi 

chính thức, tăng cường công khai, minh bạch, tăng cường phòng, chống tham nhũng.  

2. Triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, thực chất, hiệu 

quả hơn; trong đó, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh và các 

quy định thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết, trọng tâm là các thủ tục hành 

chính đang gây trở ngại, kìm hãm hoạt động sản xuất, kinh doanh và các thủ tục hành chính 

khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.  

3. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn 

chức năng, nhiệm vụ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân thành phố. 

4. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch 

trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để 

kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, 

luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức. 

5. Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng 

và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo lộ trình, trong đó tập trung hoàn thiện 

khung pháp lý và các cơ sở dữ liệu quốc gia, các nền tảng ứng dụng nhằm đổi mới mạnh mẽ 

phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý từ thủ công truyền thống chuyển sang điện tử và dựa 

trên dữ liệu số, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và chất 

lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức trên môi trường số./. 

Việt Uyên 
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THỰC HIỆN KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUA VĂN 

BẢN BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA 

Thực hiện Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính 

(CCHC) năm 2021, Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính thành phố đã ban hành Kế 

hoạch số 2551/KH-ĐKTCCHC ngày 18 tháng 8 năm 2021 về hoạt động của Đoàn 

Kiểm tra cải cách hành chính năm 2021. Triển khai thực hiện Kế hoạch của Đoàn Kiểm 

tra, các đơn vị được kiểm tra (bao gồm 6 sở và 3 quận, huyện) đã hoàn thành báo cáo 

theo đúng đề cương hướng dẫn, gửi Sở Nội vụ theo thời gian quy định. 

Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp 

trên địa bàn thành phố, các đơn vị, địa phương đang tập trung triển khai các hoạt động 

phòng, chống dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Để tiếp tục triển khai 

thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2021, Sở Nội vụ có văn bản đề 

xuất Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện kiểm tra qua văn bản báo cáo của các đơn 

vị. 

Ngày 13 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến 

thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ. Giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu triển khai các 

bước tiếp theo bảo đảm đạt mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra./. 

Việt Uyên 

 

KHÔNG THỰC HIỆN 02 NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính 

(CCHC) năm 2021; Căn cứ vào thực tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, 

Sở Nội vụ đã có văn bản đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố không thực hiện hai nhiệm 

vụ của kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, cụ thể như sau: 

 1. Thực hiện Chương trình “Gặp gỡ và đối thoại về CCHC” phát sóng trực tiếp 

trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố. 

Sở Nội vụ đã phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, 

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 993/KH-SNV-STP-ĐPTTH ngày 05 tháng 4 năm 

2021 về việc thực hiện Chương trình Gặp gỡ và Đối thoại trực tiếp trên Đài Phát thanh 

và truyền hình thành phố Cần Thơ. Theo đó, Chương trình “Gặp gỡ và Đối thoại” thực 

hiện 4 chuyên đề:  
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- Chuyên đề 1 “Những điểm mới trong giải quyết thủ tục hành chính về căn cước 

công dân”, phát sóng vào ngày 26 tháng 6 năm 2021.  

- Chuyên đề 2 “Các hỗ trợ về thủ tục cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong tình 

hình Covid hiện nay”, phát sóng vào ngày 31 tháng 7 năm 2021.  

- Chuyên đề 3 “Thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp”, phát sóng vào ngày 28 tháng 8 năm 2021.  

- Chuyên đề 4: “Thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng và xử lý 

vi phạm hành chính về trật tự xây dựng”, phát sóng vào ngày 25 tháng 9 năm 2021.  

Ngày 26 tháng 6 năm 2021, thực hiện chuyên đề 1 “Những điểm mới trong giải 

quyết thủ tục hành chính về căn cước công dân”. Theo dự kiến, 3 chuyên đề còn lại sẽ 

thực hiện lần lượt vào các tháng 7,8,9 của năm 2021. Tuy nhiên, do thành phố thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg từ ngày 12 tháng 7 năm 2021 đến ngày 

30 tháng 9 năm 2021 nên việc thực hiện các chuyên đề này bị hoãn lại và dự kiến thực 

hiện vào các tháng 10, 11 và 12 năm 2021.  

2. Tổ chức thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

quản lý, điều hành của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý  

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 05 tháng 

5 năm 2021 về tổ chức cuộc thi đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động quản lý, điều hành của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý năm 2021. Theo 

đó, đối tượng tham gia là Trưởng phòng, Phó Ttrưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy 

ban nhân dân quận, huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 

trấn, dự kiến số lượng người tham dự khoảng 500 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý 

cấp huyện, cấp xã. Hình thức: người tham gia dự thi thực hành, thao tác trên máy tính, 

mỗi phòng thi tập trung không quá 50 người. 

 Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn 

thành phố, các đơn vị, địa phương đang tập trung triển khai các hoạt động phòng, chống 

dịch bệnh và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, thành phố hạn chế tập 

trung đông người để đảm bảo tính hiệu quả của công tác phòng chống dịch. Do đó, Sở 

Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố không thực hiện hai nhiệm vụ nêu trên 

trong kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. 

Ngày 13 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến 

thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ. Giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu triển khai có 

hiệu quả và hoàn thành những nhiệm vụ còn lại bảo đảm đúng tiến độ, mục tiêu Kế 

hoạch đã đề ra./. 

Việt Uyên 


