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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 03 tháng 7 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác quý III năm 2019 của UBND thành phố
1. Hoạt động trọng tâm của UBND thành phố
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Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố
Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn Sở KH&ĐT; sở,
quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ban, ngành, UBND
thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
quận, huyện
Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo Nghị
Sở KH&ĐT; Sở
quyết của Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân
Tài chính
thành phố; kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công
trung hạn 5 năm 2016 - 2020
Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức tổng kết Nghị
Sở KH&ĐT; sở,
quyết 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị
ban, ngành, UBND
về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong
quận, huyện
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Sở KH&ĐT; Sở
Chỉ đạo thực hiện Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải
Nội vụ; sở, ban,
cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao
ngành, UBND
đời sống nhân dân”
quận, huyện
Chỉ đạo gặp gỡ, tiếp xúc định kỳ các doanh nghiệp hỗ
trợ giải quyết các khó khăn; đẩy mạnh và tạo mọi điều
Sở KH&ĐT
kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển
Chỉ đạo rà soát việc thực hiện các cơ chế, chính sách
trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào các lĩnh
Sở KH&ĐT
vực thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và huy
động các nguồn lực đầu tư phát triển
Sở KH&ĐT; sở,
Chỉ đạo công tác lập Quy hoạch thành phố thời kỳ
ban, ngành, UBND
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
quận, huyện
Sở, ban, ngành và
Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy
UBND quận,
các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Chính phủ
huyện
Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung trình HĐND thành
Cơ quan
phố tại kỳ họp giữa năm 2019; tiếp xúc cử tri sau các
chuyên môn
kỳ họp HĐND thành phố
Chỉ đạo tiếp và đối thoại công dân, giải quyết khiếu Thanh tra TP; Văn
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nại tố cáo, kết luận thanh tra theo lĩnh vực phụ trách
phòng UBND TP
Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND thành phố
Chỉ đạo công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện và
xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Thanh tra TP
về phòng, chống tham nhũng
Chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem xét, Thanh tra TP; Văn
giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố phòng UBND TP
cáo phát sinh
Chỉ đạo công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau
thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng,
hiệu quả, đúng tiến độ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc
Thanh tra TP
thực hiện các kết luận kiến nghị và quyết định xử lý
về thanh tra
Chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an
toàn giao thông; đấu tranh phòng, chống tội phạm và
Công an TP
các hành vi vi phạm pháp luật khác
Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa
Công an TP
cháy và kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn
Bộ Chỉ huy quân
Chỉ đạo công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập sự TP, sở, ngành,
năm 2019
UBND quận,
huyện
Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án “Tăng cường cơ
sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở và nâng
Sở TTTT
cấp hạ tầng kỹ thuật các đài truyền thanh cấp huyện”
Họp báo định kỳ quý III năm 2019
Sở TTTT
Chỉ đạo triển khai, quán triệt và thực hiện có hiệu quả
việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị
quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Kế hoạch số
Sở Nội vụ
07-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 27CTr/TU, Chương trình số 28-CTr/TU của Thành ủy
Cần Thơ; thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về
chính sách tinh giản biên chế
Chỉ đạo tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các
Sở Nội vụ
đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn đến năm 2020
Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11
tháng 9 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương
Sở Nội vụ
kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên
chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ
Nội dung
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thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ,
giải pháp giai đoạn 2017 - 2021
Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW
ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp
hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng
Sở Nội vụ
đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
Chỉ đạo rà soát cơ cấu ngạch công chức, chức danh
nghề nghiệp viên chức trong các cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp để tham mưu kế hoạch sắp xếp, bố
Sở Nội vụ
trí biên chế và phân công nhiệm vụ theo Đề án vị trí
việc làm được phê duyệt
Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Hội nghị sơ kết giao ước
thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của cụm thi đua 5
Sở Nội vụ
thành phố trực thuộc Trung ương
Chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao năng lực quản lý và
chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đến năm 2020;
Sở Y tế
Thực hiện chiến lược quốc gia vệ sinh an toàn thực
phẩm giai đoạn 2011 - 2020
Chỉ đạo công tác liên kết Vùng kinh tế trọng điểm
Sở KH&ĐT
vùng đồng bằng sông Cửu Long
Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các chính sách đối
Ban Dân tộc
với đồng bào dân tộc thiểu số
Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
Chỉ đạo thanh tra, kiểm tra môi trường các cơ sở sản
Sở Tài nguyên và
xuất kinh doanh, khu công nghiệp, các khu xử lý rác,
Môi trường
bệnh viện, chợ, kênh, rạch…
Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các
công trình trọng điểm; tiếp tục thu hồi 5% - 10% quỹ
Sở Tài nguyên và
đất các dự án, kịp thời bố trí tái định cư cho các hộ
Môi trường
dân có đất bị thu hồi; kiểm tra, rà soát các khu đất
công được giao quản lý
Chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, xử
Sở Tài nguyên và
lý rác thải; thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện
Môi trường
trạng sử dụng đất năm 2019
Chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Đồ án Quy hoạch
Sở Xây dựng
chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
Chỉ đạo công tác quản lý quy hoạch, chất lượng công
tác thẩm định quy hoạch xây dựng; công tác thẩm
Sở Xây dựng
định đầu tư xây dựng; thẩm định thiết kế dự toán xây
dựng công trình, chất lượng công trình
Chỉ đạo triển khai các Đồ án Quy hoạch chuyên
Sở Xây dựng
ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị (cây xanh, chiếu
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sáng,…); thực hiện dự án phát triển thành phố và
tăng cường khả năng thích ứng của đô thị
Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình phát
Sở Xây dựng
triển nhà ở
Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình, thủ tục và
điều kiện xem xét việc chấp thuận đầu tư đối với các
Sở Xây dựng
dự án sản xuất gạch đất nung
Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở thành
Sở Xây dựng
phố năm 2020
Chỉ đạo rà soát trách nhiệm quản lý nhà nước được
Sở Xây dựng
quy định tại các Luật, Nghị định
Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng
Sở: KH&ĐT,
thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai
VHTTDL, Y tế,
đoạn 2011 - 2030 và Đề án nâng cao chỉ số phát triển
GD&ĐT
con người thành phố Cần Thơ đến năm 2020
Chỉ đạo công tác kiểm tra công nhận trường đạt
Sở GD&ĐT; sở,
ban, ngành và
chuẩn quốc gia; rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu về
UBND quận, huyện
giáo dục
Chỉ đạo kiểm tra công tác triển khai kế hoạch hè năm
Sở GD&ĐT;
2019 và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới
UBND quận,
2019 - 2020
huyện
Chỉ đạo tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai
Sở GD&ĐT
phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020
Chỉ đạo tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học
sinh đạt giải cao các kỳ thi cấp quốc tế, quốc gia, khu
vực và cấp thành phố năm học 2018 - 2019; tổ chức
Sở GD&ĐT
Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm
học 2018 - 2019
Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình Sữa học
đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng
Sở Y tế; Sở
cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học giai đoạn
GD&ĐT
2018 - 2020
Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, không
để dịch bệnh bùng phát; thực hiện kế hoạch chiến
Sở Y tế
dịch tiêm vắcxin đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
Chỉ đạo công tác quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi
trường lao động, khám sức khỏe cho người lao động
trên địa bàn; công tác khám, chữa bệnh Bảo hiểm y
Sở Y tế
tế với hoạt động phòng khám bác sỹ gia đình tại các
trạm y tế
Chỉ đạo thanh, kiểm tra các hoạt động có liên quan
Sở Y tế
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đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa
bàn thành phố; công tác khám chữa bệnh hành nghề
y dược tư nhân
Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án giảm tải; đề án
Sở Y tế
nâng cao chất lượng hoạt động trạm y tế đến năm 2020
Chỉ đạo thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em,
Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em
vào các vấn đề về trẻ em, Chương trình phòng, chống
tai nạn, thương tích trẻ em năm 2019; dự án phát Sở LĐ-TB&XH
triển trường nghề chất lượng cao đến 2020; rà soát,
xây dựng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Sở LĐ-TB&XH; sở,
Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019)
ngành liên quan
Chỉ đạo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 09/NQHĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành Sở LĐ-TB&XH; sở,
phố về công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn ngành liên quan
2017 - 2020 trên địa bàn thành phố
Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày
27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới
công tác cai nghiện ma túy; Quyết định số
Sở LĐ-TB&XH
34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng
Chính phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn
đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em
Chỉ đạo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu độ bao phủ Bảo hiểm xã hội TP;
BHYT trên địa bàn theo kế hoạch
Sở Y tế
Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích
phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn gắn với
Sở Công Thương
phát triển công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản trên
địa bàn các quận, huyện
Chỉ đạo tập trung nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng Sở Công Thương,
sở, ngành và
mắc cho sản xuất công nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ
UBND quận, huyện
hoạt động sản xuất, kinh doanh
Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
Sở Công Thương,
theo hướng ưu tiên thu hút đầu tư các ngành công
sở, ngành và
nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ phục vụ phát
UBND quận, huyện
triển các ngành công nghiệp mũi nhọn
Chỉ đạo triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong Sở Công Thương
hoạt động sản xuất công nghiệp
Chỉ đạo tổ chức kiểm tra hoạt động điện lực và sử
Sở Công Thương
dụng điện
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Chỉ đạo kiểm tra công tác bảo vệ an toàn công trình
lưới điện cao áp trên địa bàn
Chỉ đạo công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Chương
trình giao lưu Văn hóa, Thương mại Việt Nam – Nhật
Bản lần 5 tại thành phố
Chỉ đạo công tác quản lý hoạt động vận tải, kiểm tra,
giám sát các doanh nghiệp vận tải, yêu cầu thực hiện
việc niêm yết giá cước vận tải theo quy định pháp
luật; nâng cao chất lượng đào tạo cấp giấy phép lái
xe tại các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch trên địa
bàn thành phố
Chỉ đạo thanh, kiểm tra hành chính và chuyên ngành
giao thông vận tải, kiểm soát chặt chẽ tải trọng
phương tiện trên các tuyến đường bộ góp phần bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông và phòng ngừa tai nạn
giao thông; phối hợp với các đơn vị chức năng duy
trì công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các
Trạm thu phí đường bộ BOT trên địa bàn thành phố
Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với
hoạt động luật sư và tư vấn pháp luật, công chứng,
giám định tư pháp, đấu giá, trọng tài thương mại, hòa
giải thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý,
thanh lý tài sản, thừa phát lại theo quy định
Chỉ đạo công tác giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi có
yếu tố nước ngoài theo Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày
19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng
cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong
tình hình mới
Chỉ đạo theo dõi thi hành pháp luật theo lĩnh vực
trọng tâm; kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính
Chỉ đạo công tác quản lý hoạt động du lịch; thực hiện
các giải pháp thu hút đầu tư trên lĩnh vực du lịch

Cơ quan
thực hiện
Sở Công Thương
Sở Ngoại vụ

Sở GTVT

Sở GTVT

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp
Sở VHTTDL

UBND quận Cái
Chỉ đạo công tác tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa
Răng, Sở VHTTDL
Chợ nổi Cái Răng” năm 2019, hưởng ứng Ngày Du
và sở, ngành liên
lịch Việt Nam
quan
UBND quận Ninh
Chỉ đạo công tác tổ chức Ngày hội du lịch đêm hoa Kiều, Sở VHTTDL
đăng Ninh Kiều Cần Thơ lần thứ III năm 2019
và sở, ngành liên
quan
Chỉ đạo công tác tổ chức Ngày hội du lịch sinh thái UBND huyện Phong
Phong Điền - Cần Thơ năm 2019, hưởng ứng Ngày Điền, Sở VHTTDL
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Cơ quan
thực hiện
Du lịch thế giới
và sở, ngành liên
quan
Trung tâm Xúc
Chỉ đạo tổ chức đoàn xúc tiến, hợp tác đầu tư,
tiến Đầu tư –
thương mại tại thị trường Nga
Thương mại và
HCTL
Trung tâm Xúc
Chỉ đạo tiếp xúc với các nhà nhập khẩu Singapore
tiến Đầu tư –
sang Việt Nam mua hàng kết hợp Hội nghị kết nối
Thương mại và
xúc tiến xuất khẩu sang Singapore tại thành phố
HCTL
Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Cục Thống kê; các
Chỉ đạo công tác Thống kê năm 2019
sở, ngành liên quan
Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn
Sở KH&CN
2018 - 2020; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí
tuệ giai đoạn 2016 - 2020
Chỉ đạo thực hiện dự án nâng cao năng suất chất
lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ
Sở KH&CN; sở,
và vừa đến năm 2020; hỗ trợ phát triển hệ sinh thái
ngành liên quan
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố đến năm
2020, định hướng đến năm 2025
Chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức hoạt động Vườn
Sở KH&CN
ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Chỉ đạo công tác diễn tập ứng phó sự cố bức xạ
Sở KH&CN
Chỉ đạo phát triển nông nghiệp công nghệ cao,
nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học và tạo
Sở NNPTNT
giống; xây dựng thương hiệu nông sản đặc sản của
thành phố
Chỉ đạo kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây
dựng cơ bản trọng điểm về nông nghiệp, thủy lợi,
Sở NNPTNT
thủy sản; tình hình quản lý chất lượng nông, lâm sản
và thủy sản; tình hình xây dựng nông thôn mới
Chỉ đạo kiểm tra công tác thủy lợi mùa khô; tình hình
Sở NNPTNT
phòng, chống thiên tai, sạt lở, giông lốc,…
Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
Sở NNPTNT
bệnh trên cây trồng, vật nuôi
Chỉ đạo kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình nước
Sở NNPTNT
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố
Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày lễ, kỷ Sở VHTTDL, sở,
niệm trên địa bàn thành phố
ngành, UBND
Nội dung
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Cơ quan
thực hiện
quận, huyện
Sở VHTTDL, sở,
Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát
ngành, UBND quận,
triển văn hóa
huyện
Sở VHTTDL, sở,
Chỉ đạo khảo sát, đánh giá “Phường đạt chuẩn văn
ngành, UBND quận,
minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
huyện
Chỉ đạo công tác thu - chi và điều hành ngân sách
Sở Tài chính
năm 2019
Chỉ đạo công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà
nước và phát triển các loại hình doanh nghiệp; theo Sở Tài chính; Sở
dõi hoạt động tài chính, kế toán và hiệu quả kinh
KH&ĐT
doanh các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn
Chỉ đạo quản lý công sản, sử dụng có hiệu quả công
sở, tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách
Sở Tài chính
nhà nước
Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị định 103/2018/NĐSở Tài chính; Sở
CP ngày 07/8/2018 quy định một số cơ chế đặc thù
KH&ĐT; sở,
về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý
ngành liên quan
cho thành phố
Kiểm tra, giám sát mặt hàng phế liệu nhập khẩu, tờ
khai vận chuyển độc lập; kiểm soát chặt chẽ hàng
Cục Hải quan
hóa, phương tiện xuất, nhập cảnh tại các điểm làm
thành phố
thủ tục hải quan
Nội dung

2. Ban hành văn bản
Stt

Văn bản

Cơ quan
tham mưu

Chỉ thị
1

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Sở GD&ĐT

Quyết định
1
2
3
4

Ban hành Quy chế quản lý khu, điểm du lịch cấp
thành phố và phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh
vực du lịch
Công nhận điểm du lịch cấp thành phố
Ban hành Đề án khu vực có tiềm năng phát triển
thành khu du lịch quốc gia Bến Ninh Kiều
Ban hành Quy trình triển khai nội dung đưa thông tin
chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố đến người
dân thông qua mạng di động (tin nhắn SMS)

Sở VHTTDL
Sở VHTTDL
Sở VHTTDL
Sở TTTT
8

5

Ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ
thông tin trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019- 2020

Sở TTTT

6

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và
giáo dục thường xuyên

Sở GD&ĐT

Giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
năm 2019 cho các quận, huyện
Phê duyệt danh mục thực hiện nhiệm vụ khoa học và
8
công nghệ cấp thành phố năm 2020
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 35/2016/QĐUBND ngày 22/11/2016 của UBND thành phố về
9
việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán công trình
có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng
Quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu
10
đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội
Kế hoạch
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho
1
thế giới sạch hơn năm 2019
Triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo
2
khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố
Thực hiện Chương trình bình ổn thị trường năm 2019
3
và dịp Tết Nguyên đán năm 2020
7

Sở Tài chính
Sở KH&CN

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng
Sở Tài nguyên và
Môi trường
Sở GD&ĐT
Sở Công Thương

4

Điều tra cơ sở dữ liệu về thanh niên

Sở Nội vụ

5

Xuất bản quyển “Người tốt việc tốt” tập 14

Sở Nội vụ

6

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019

Sở LĐ-TB&XH

7

Tổ chức giữ trẻ mùa lũ năm 2019

Sở LĐ-TB&XH

8

Tổ chức thực hiện Tháng hành động bình đẳng giới
năm 2019

Sở LĐ-TB&XH

9

Thanh tra năm 2020

10 Khảo sát động viên công nghiệp năm 2019

1
2

Đề án
Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc trên
địa bàn thành phố
Tổng thể về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa
phương của thành phố đến năm 2030

Thanh tra TP
Bộ Chỉ huy quân
sự TP
Sở Tư pháp
Sở Ngoại vụ

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ nêu trên nghiêm
túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định. Trong quá trình chỉ
đạo, điều hành, nếu có phát sinh những vấn đề bất cập, UBND thành phố sẽ bổ
9

sung vào chương trình công tác và phân công cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung
để tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- VP.Chính phủ;
- BTL Quân khu 9;
- Đoàn ĐBQH TP;
- BTV.Thành ủy;
- TT.HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- TT.UBMTTQVN TP;
- Sở, ban, ngành TP;
- VP.Thành ủy;
- VP.HĐND TP;
- VP.UBND TP (2,3,6);
- UBND quận, huyện;
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT,lhk.
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