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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 171/STNMT-VPBĐKH 

V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về 

phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 
 

Cần  Thơ, ngày  18  tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Căn cứ Công văn số 7169/BTNMT-BĐKH  ngày 17 tháng 12 năm 2020 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị 

quyết số 120/NQ-CP ngày 11/7/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững 

Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; 

Căn cứ Công văn số 5255/VPUB-KT ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Văn 

phòng UBND thành phố về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ; 

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo từ các sở ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường 

báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 

120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững 

Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Quyết định số 

417/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2019 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 

9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể 

như sau:  

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ: 

1. Thực hiện các giải pháp nhằm từng bước điều chỉnh mô hình tăng trưởng 

kinh tế đồng bộ cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nhằm phát huy những lợi thế so sánh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, 

cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa – thương mại, dịch vụ - nông 

nghiệp công nghệ cao. 

Năm 2020 kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, đà tăng 

trưởng của các ngành. Lĩnh vực chậm lại, tăng trưởng kinh tế ước năm 2020 đạt 

1,02%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 94,45 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với 

năm 2015. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công 

nghệ, nâng cao năng suất lao động, giá trị gia tăng, chất lượng và hiệu quả; tăng 

dần tỷ trọng các ngành chế tạo, chế biến có hàm lượng công nghệ cao, có lợi thế 

cạnh tranh. Ước đến cuối năm 2020, tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp và thủy 

sản chiếm 10,09%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 32,86%, khu vực 

dịch vụ chiếm 49,89%. 
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Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp 

duy trì mức tăng bình quân 7,25%/năm. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng trên 90% trong giá trị sản xuất toàn 

ngành; tập trung vào phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng, có lợi thế cạnh 

tranh, ứng dụng sản xuất sạch hơn trong quá trình sản xuất, tăng sức cạnh trạnh 

cho các sản phẩm công nghiệp. Thương mại – dịch vụ, logistics, giáo dục, đào 

tạo nghệ, y tế, khoa học công nghệ,… của vùng ĐBSCL 

Xây dựng Đề án tái cơ cấu sản xuất công nghiệp thành phố Cần Thơ theo 

hướng hiện đại; Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến chuyên sâu thành 

phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định danh 

mục ngành công nghiệp ưu tiên, sản phẩm chủ lực của thành phố.  

Thực hiện hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ngành công nghiệp ưu tiên, 

công nghiệp mũi nhọn, nghiên cứu đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất 

lượng sản phẩm hàng hóa, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, 

phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thông qua chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2018-2020; dự án nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ thành phố Cần Thơ đến năm 2020 (gọi chung là chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp Đổi mới công nghệ- Năng suất chất lượng – Sở hữu trí tuệ) đã giới thiệu 

và hướng dẫn khoảng 20 doanh nghiệp tham gia. 

Thành phố quan tâm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh 

doanh tư nhân phát triển, thông qua việc chỉ đạo và các chính sách, cải cách thủ 

tục hành chính, hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp; các tổ chức tín 

dụng tạo thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn, mở rộng tín dụng lãi suất hợp lý 

góp phần tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế 

sản xuất kinh doanh cũng như thúc đẩy thương mại, tiêu dùng. 

Kinh tế tập thể tiếp tục được đổi mới, sắp xếp lại tổ chức, tăng tích lũy, 

đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất, tích cực triển khai đề án thí điểm, hoàn 

thiện và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới, Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” 

và các hợp tác xã tham gia dự án VnSAT, góp phần tăng khả năng quản lý, qua 

đó thể hiện vai trò trong định hướng phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập 

trung, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển ngành nghề và 

giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về sản xuất và tiêu dùng bền 

vững đã được thực hiện khá rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng và truyền thông, dần thay đổi hành vi tiêu dùng và xây dựng lối sống phù 

hợp với nguyên tắc phát triển bền vững; đưa các tiêu chuẩn về lối ống văn minh, 

tiêu dùng tiết kiệm, thân thiện môi trường vào hệ thống giá trị xã hội. Thúc đẩy 

phong trào sản xuất “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và phong trào “Người 

Việt dùng hàng Việt” trong dân cư. Giám sát chặ chẽ việc sản xuất và tiêu dùng 

thực phẩm an toàn. 

2. Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy hoạch hiện có, xây dựng các quy 

hoạch mới liên quan, trong đó có cả quy hoạch phát trển kinh tế - xã hội, xây 
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dựng, đô thị, thủy lợi, sản xuất nông nghiệp, ổn định dân cư… trên cơ sở tích 

hợp các yếu tố biến đổi khí hậu. 

a. Triển khai quy hoạch tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khi hậu, 

phát triển bền vững thành phố Cần Thơ: 

Nhiệm vụ quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1056/QĐ-TTg 

ngày 20 tháng 7 năm 2020; tiếp tục tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi, lựa chọn 

đơn vị tư vấn lập quy hoạch, phấn đấu hoàn thành và được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt trong năm 2021, để tổ chức thực hiện. 

Tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu cho 05 quận (Ninh Kiều, Bình 

Thủy, Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt); rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch 

chung thị trấn cho 05 thị trấn: Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh và 

Thạnh An); phê duyệt 07 đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị. Kiến trúc, cảnh 

quan đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, tạo điểm nhấn đô thị “sáng, xanh, 

sạch, đẹp”, từng bước phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo các tiêu 

chuẩn cơ bản của đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Phát triển đô thị đã phát 

huy hiệu quả, các dự án khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới được xây 

dựng mới, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật (đất giao thông, bãi đổ xe, cấp điện, cấp 

thoát nước, thông tin liên lạc) và hạ tầng xã hội (đất trường học, bệnh viện, công 

viên cây xanh); một số dự án tiêu biểu đã và đang triển khai thực hiện, tạo điểm 

nhấn về cảnh quan, hình thái đô thị, thay đổi diện mạo bộ mặt đô thị ngày càng 

khang trang, hiện đại. 

Đã xây dựng hệ thống thông tin, quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo 

cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn. Thành phố hiện 

có 99 dự án khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị với quy mô 2.603,87 ha; 

tổng số nền nhà ở thương mại (được chấp thuận đầu tư, đang thực hiện đầu tư, 

đã hoàn thành) của 45 dự án là 13.491/43.683 nền, đạt tỷ lệ 30,9%; có 05 dự án 

nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị, nhà ở công nhân khu 

công nghiệp với diện tích đất 32.682 m
2
, tổng số căn nhà ở 1.309 căn, với tổng 

diện tích sàn 75.399 m
2
,... Công tác quản lý, kiểm soát chất lượng công trình xây 

dựng và quản lý an toàn lao động trong xây dựng được tăng cường; thời gian 

qua, không có sự cố công trình xây dựng do rủi ro về chất lượng không đảm bảo 

và không có tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

Hoàn thành việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -2020) và đã được Chính phủ phê duyệt tại 

Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/5/2018; phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 09/09 quận, huyện theo đúng 

tiến độ. Công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích được thực 

hiện đúng thẩm quyền, phù hợp quy hoạch. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ được 

137.745,49ha/138.014,27ha, đạt tỷ lệ 99,81%. Tập trung thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án: Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng 

cường khả năng thích ứng của đô thị (các hạng mục: Đường và cầu Trần Hoàng 
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Na quận Ninh Kiều); Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (đoạn từ Rạch Sao đến Rạch 

Mương Khai); Trung tâm Văn hóa Tây Đô (giai đoạn 1); Khu đô thị mới và Khu 

công nghệ thông tin tập trung,… 

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự đoàn kết, đồng 

thuận trong nhân dân, doanh nghiệp và chính quyền các cấp, trở thành phong 

trào sôi nổi ở nông thôn, gắn kết với đô thị, nhiều hoạt động đi vào thực chất, có 

chiều sâu, hiệu quả tốt, thu hẹp dần chênh lệch mức sống giữa đô thị và nông 

thôn. Nhiều công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn về giao thông, thủy lợi, 

giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở,.., được đầu tư mới và nâng cấp mở rộng; tổ chức 

sản xuất, đời sống của người dân nông thôn được cải thiện rõ nét. Cần Thơ đi 

đầu các tỉnh ĐBSCL trong xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2019, thành 

phố đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có 36/36 xã, 4/4 huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Ước năm 2020, công nhận 07 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao.  

Nhìn chung, tại địa phương, công tác quản lý quy hoạch đã từng bước hoàn 

thiện, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, khắc 

phục kịp thời các trường hợp quy hoạch không phù hợp với điều kiện phát triển (tự 

nhiên, kinh tế, xã hội, văn hóa,…), thích ứng được với những diễn biến thiên tai và 

điều kiện thực tế của từng địa phương. 

b. Việc triển khai chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng 

ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định 714/QĐ-TTg ngày 

14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách thuộc chương trình 

xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long 

giai đoạn 2018-2020 và Quyết định số 319/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung một 

số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở 

vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018-2020, kết quả cụ thể: 

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng 

bằng sông Cửu Long thành phố Cần Thơ (giai đoạn 1 và 2) có 27 cụm dân cư 

vùng ngập lũ với 5.857 nền nhà ở, trong đó đã bố trí 5.351 nền (2.789 nền theo 

diện chính sách, 1.138 nền tái định cư, 1.349 nền có giá trị sinh lợi theo quy 

định, 75 nền dùng cho hạ tầng xã hội) và 506 nền chưa sử dụng (312 nền theo 

diện chính sách, 194 nền có giá trị sinh lợi). Tổng số hộ dân đã vào ở khoảng 

4.554 hộ, chiếm tỷ lệ khoảng 85,1%, trong đó hộ chính sách là 3.509 hộ. Hiện 

đang tiếp tục xử lý lô nền (nền chính sách, nền sinh lợi) còn bỏ trống chưa xây 

dựng nhà ở. 

  Qua kiểm tra công tác này trong tháng 7 năm 2020, thành phố đã tổ chức 

rà soát, yêu cầu báo cáo tình hình giải quyết các lô nền còn trống trong cụm, 

tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ trên địa bàn thành phố.  

c. Quy hoạch và đầu tư các khu xử lý chất thải, nước thải tập trung, hiện đại; 

Quản lý chặt chẽ rác thải sinh hoạt, đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và sản xuất năng 

lượng từ rác; Đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân:  
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 Quy hoạch xử lý chất thải rắn:  rà soát Quy hoạch xử lý chất thải rắn 

thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để kêu gọi 

đầu tư thực hiện dự án xử lý chất thải rắn công nghiêp, khu chôn lắp tro bay, hạ 

tầng kết nối trong khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Trường Xuân, huyện 

Thới Lai theo quy hoạch đã được duyệt. Rà soát cập nhật quy hoạch các trạm 

trung chuyển chất thải rắn trong các đồ án quy hoạch phân khu để làm cơ sở địa 

phương triển khai thực hiện. 

 Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt, Quy hoạch thoát nước và xử lý 

nước thải: triển khai thực hiện Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng 

cường khả năng thích ứng của đô thị, đặc biệt là Hợp phần 1: Kiểm soát ngập lụt 

và vệ sinh môi trường của Dự án; Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành 

phố Cần Thơ công suất 30.000m
3
/ng.đêm; kết nối một số tuyến cống bao để thu 

gom nước thải sinh hoạt phía Ninh Kiều về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải 

đặt tại Cái Sâu (như tuyến cống bao nối lưu vực hồ Xáng Thổi - Nguyễn Việt 

Hồng…); tiến hành kêu gọi đầu tư mới, nâng công suất các nhà máy xử lý nước 

thải trên địa bàn thành phố theo quy hoạch được duyệt.  

Quản lý chặt chẽ rác thải sinh hoạt, đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và sản 

xuất năng lượng từ rác: nhằm quản lý chặt chẽ rác thải sinh hoạt, công tác thu 

gom và xử lý chất thải rắn đạt hiệu quả cao, thành phố ban hành Kế hoạch thu 

gom và phân loại chất thải rắn trên địa bàn thành phố Cần Thơ; chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân quận, huyện triển khai công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng môi 

trường. Thường xuyên kiểm tra liên ngành hoạt động các khu xử lý chất thải rắn 

trên địa bàn thành phố để tránh trường hợp ứ đọng rác tại các địa phương, kịp 

thời phát hiện và chấn chỉnh các hoạt động trong công tác xử lý chất thải 

rắn.Thực hiện các hành động nhằm nâng tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt đô thị đạt 92% năm 2020, thu gom và xử lý đúng quy trình, quy định 

chuyên ngành góp phần vào công tác bảo vệ môi trường trên toàn địa bàn thành 

phố. 

 Đến nay thành phố Cần Thơ đã kêu gọi được các nhà đầu tư thực hiện dự 

án xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức xã hội hóa; Thành phố Cần Thơ là 

một trong các tỉnh, thành có nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác phát điện đầu 

tiên trong cả nước. 

  d. Đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân: 

 Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã phê duyệt Đồ án quy hoạch cấp 

nước thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để 

các sở, ngành và các đơn vị cấp nước trên địa bàn đô thị đầu tư mở rộng mạng 

lưới đường ống cấp nước, nâng công suất thiết kế và đầu tư mới nhà máy cấp 

nước trên địa bàn nên tỷ lệ hộ dân đô thị được cấp nước sạch được nâng lên 

đáng kể từ 87% năm 2017 lên đạt 98% năm 2020. Và phấn đấu trong năm 2021, 

đạt 98,5% theo kế hoạch Ủy ban nhân dân thành phố đã giao năm 2021.  

3. Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển, công tác đối ngoại, đáp ứng quá 

trình hội nhập quốc tế 
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a. Liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng 

Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng thực hiện 

các hoạt động liên kết phát triển, tạo sự gắn kết giữa các địa phương, phối hợp 

chặt chẽ trong công tác rà soát, xây dựng quy hoạch cấp vùng, quy hoạch thành 

phố theo quy định của Luật Quy hoạch, xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu vùng 

Kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL, xác định danh mục dự án trọng điểm của 

vùng, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông và thủy lợi liên Vùng, xây dựng 

các chương trình, dự án của tiểu vùng liên quan đến biến đổi khí hậu, an ninh 

nguồn nước, thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương. 

Mối liên kết, hợp tác giữa thành phố Cần Thơ với các tỉnh, thành phố, 

viện, trường không ngừng được cải thiện; các lĩnh vực liên kết, hợp tác tập trung 

chủ yếu vào: công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thương mại - 

dịch vụ; thông tin và truyền thông; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; lao động, 

xã hội; tài nguyên và môi trường; quốc phòng - an ninh… Ngoài ra, việc tổ chức 

Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC), đã tạo cầu nối cho liên kết vùng, 

thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa các tỉnh, thành phố trong vùng với nhau, 

với các tỉnh, thành phố trong cả nước và có tiếng nói chung với các Bộ, ngành 

Trung ương trên cơ sở khai thác có hiệu quả hơn các nguồn lực sẵn có của từng 

địa phương và Vùng, đẩy mạnh hợp tác xúc tiến thương mại, du lịch; MDEC 

cũng trở thành đầu mối tạo liên kết giữa các nhà (nhà khoa học, nhà băng, nhà 

nông, nhà doanh nghiệp, nhà quản lý) cung cấp các kênh thông tin, tư vấn về cơ 

chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng phát triển mạnh mẽ, bền vững. 

Một số mô hình liên kết như sau: Liên kết phát triển vùng Kinh tế trọng 

điểm ĐBSCL theo Quyết định số 492/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ; Liên kết phát triển vùng ĐBSCL theo Quyết định số 593/QĐ-TTg, 

ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Liên kết phát triển vùng Tứ giác 

Long Xuyên theo định hướng của Trung ương; và một số mô hình liên kết “song 

phương” với các tỉnh/thành, với các cơ sở đào tạo, các viện trường… 

Hoạt động liên kết phát triển bước đầu đã tạo sự gắn kết giữa các địa 

phương, phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, xây dựng quy hoạch cấp vùng 

theo quy định của Luật Quy hoạch, đã xây dựng và ban hành Hệ thống cơ sở dữ 

liệu vùng  Kinh tế trọng điểm ĐBSCL, xác định danh mục dự án trọng điểm của 

vùng, đặc biệt là các dự án kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi thích ứng với 

biến đổi khí hậu. 

b. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế: 

Thành phố luôn quan tâm thiết lập, phát triển, mở rộng và đa dạng hóa các 

hình thức quan hệ với các đối tác nước ngoài trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn 

hóa, giáo dục, thủy sản, nông nghiệp, thương mại, du lịch. 

Duy trì và phát triển thêm các mối quan hệ tốt đẹp với các nước; tổ chức 

và mời các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế tham dự nhiều sự 

kiện lớn của thành phố. Công tác thông tin đối ngoại được chú trọng, góp phần 

quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, giàu tiềm năng hợp tác, 
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có môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc 

tế, thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm năm Đoàn kết hữu nghị với các nước. 

 4. Triển khai, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư ngoài ngân 

sách: 

Căn cứ Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của 

Chính phủ Quy định một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân 

sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ, thành phố ban hành Nghị 

quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 Quy định chính sách hỗ trợ đầu 

tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. Theo đó, có 05 lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất gồm: (1). Du lịch cộng đồng; 

(2). Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; (3). Phát triển  hạ tầng các cụm 

công nghiệp tại các quận, huyện; (4). Các chợ xã xây dựng và nâng chất nông 

thôn mới; (5). Các dự án bảo quản sau thu hoạch đối với trái cây. Mục đích của 

việc ban hành Nghị quyết nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư của xã hội, khuyến 

khích các doanh nghiệp trong nước đầu tư vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực thành 

phố ưu tiên kêu gọi đầu tư, nhất là vào nông thôn; tạo thêm việc làm, kích cầu 

tiêu dùng và đầu tư... Riêng đối với cộng đồng doanh nghiệp, UBND thành phố 

đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư lồng ghép công tác tuyên truyền Nghị quyết 

vào nội dung các lớp tập huấn về nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, kỹ năng điều 

hành doanh nghiệp, nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ thuế... cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Kết quả thu hút đầu tư ngoài ngân sách trong giai đoạn 2017-2020: Thành 

phố thu hút được 71 dự án vốn trong nước, tổng vốn đăng ký đầu tư 42.579,55 

tỷ đồng, 27 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 97,08 

triệu USD. Lũy kế trên địa bàn thành phố có tổng số có 414 dự án, tổng vốn đầu 

tư khoảng 160.877 tỷ đồng; trong đó 329 dự án vốn trong nước, tổng vốn đầu tư 

khoảng 144.324 tỷ đồng; 85 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn 

đăng ký là 752,4 triệu USD (tương đương 16.553 tỷ đồng). 

Các dự án hình thành trong thời gian qua đã góp phần cải tạo, chỉnh trang 

đô thị, dần hoàn chỉnh từng khu vực; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh 

tế, xã hội đồng bộ, kết nối; thu hút hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư và phát 

triển vào thành phố; từng bước thúc đẩy vai trò, vị trí trung tâm vùng ĐBSCL. 

II. Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ giao: 

 Việc cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, 

liên kết vùng chuyển biến chậm; cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch chậm, phát 

triển chưa đồng đều; chưa tạo ra đột phá và chưa thật sự trở thành trung tâm dịch 

vụ lớn, đa ngành của vùng ĐBSCL; lĩnh vực nông nghiệp chưa phát huy hết 

tiềm năng, lợi thế, chưa thể hiện rõ vai trò đi đầu trong sản xuất nông nghiệp 

theo hướng cung cấp dịch vụ thiết thực, đem lại giá trị kinh tế cao, hiện đại cho 

vùng; đô thị phát triển chậm, sức lan toả kém; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 

thấp, chưa đáp ứng yêu cầu về đầu tư hạ tầng; quy mô vốn và năng lực sản xuất, 

sức cạnh tranh của doanh nghiệp yếu kém; dẫn đến khả năng chống chịu, hiệu 

quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, phát triển kém bền vững; nên khi 
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có biến động bất lợi thì hệ quả là sụt giảm mạnh. 

 Tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, sạt lở bờ sông 

diễn biến phức tạp, bồi lắng kênh rạch, hạn chế giao thông thủy.., ảnh hưởng đến 

phát triển, tăng trưởng, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Tình hình tội 

phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, cháy nổ còn diễn biến phức tạp. 

 Việc thực hiện Luật quy hoạch tích hợp có nhiều vấn đề mới, tích hợp đa 

ngành nên rất phức tạp và phải có tầm nhìn dài hạn, nhất là về tổ chức không 

gian. Nội dung, khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến tất cả các lĩnh vực, 

quận, huyện và có tính chất lâu dài. Hiện nay quy hoạch vùng và quy hoạch cấp 

quốc gia chưa được phê duyệt. Điều này có thể dẫn đến một số nội dung quy 

hoạch thành phố chưa thể cụ thể hóa theo quy hoạch vùng và quy hoạch cấp 

quốc gia nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch. 

Vì vậy, cần phải được rà soát, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong 

quá trình thực hiện. 

III. Kiến nghị, đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả Nghị 

quyết số 120/NQ-CP: 

Tiếp tục rà soát các quy hoạch, các văn bản quy phạm pháp luật về phát 

triển các lĩnh vực, kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế, 

chính sách kêu gọi đầu tư, tập trung vào việc đồng bộ, thống nhất giữa các luật. 

Huy động sự tham gia của các bên liên quan, tiếp tục phát huy sự hỗ trợ 

của các tổ chức trong và ngoài nước, huy động tốt hơn nữa sự tham gia của cộng 

đồng cho công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn 

thành phố. 

Thực hiện hiệu quả công tác lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu trong các 

kế hoạch, quy hoạch theo qui định. 

Trên đây là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ 

về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 

17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông 

Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; Quyết định số 417/QĐ-TTg ngày 13 

tháng 4 năm 2019 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ./. 

                       
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (báo cáo); 

- Lưu: VT, VPBĐKH (1). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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