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TIN HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN 

 

B Cần Thơ: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín 

dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 

Sáng 4/10, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện 

Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố.  

Xem chi tiết tại đây  

C UBND TP Cần Thơ tổ chức họp thường kỳ tháng 9 năm 2022 

Chiều 04/10, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chủ trì phiên 

họp UBND thường kỳ tháng 9 năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến 

nhằm thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong tháng 

9 và chuẩn bị một số nhiệm vụ, giải pháp trong tháng 10 năm 2022.  

Xem chi tiết tại đây  

 

TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

 

B Tăng cường tiêm chủng và khắc phục tình trạng thiếu vật tư y tế 

Ngày 03/10, UBND thành phố có văn bản chỉ đạo Sở, ban ngành thành phố, 

UBND quận, huyện tăng cường tiêm chủng và khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, 

trang thiết bị y tế. 

Xem chi tiết Công văn số 3918/UBND-KGVX 

C Kết quả triển khai chuyển đổi số 

Ngày 03/10, UBND thành phố có Báo cáo gửi Bộ Thông tin và Truyền thông kết 

quả triển khai chuyển đổi số phục vụ phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số. 

Xem chi tiết Báo cáo số 269/BC-UBND 

https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/tintucsukien/sukiennoibat/can+tho+tong+ket+20+nam+thuc+hien+nghi+dinh+78
https://www.cantho.gov.vn/wps/portal/home/Trang-chu/chi-tiet/tintucsukien/sukiennoibat/ubnd+tp+can+tho+to+chuc+hop+thuong+ky+thang+9+nam+2022
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_3918_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_3918_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=BC_269_0001.signed.pdf


 

 

 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

  

2 

D Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá 

Ngày 04/10, UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ngành liên quan, 

UBND quận, huyện đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá theo 

ý kiến của Bộ Tài chính. 

Xem chi tiết Công văn số 3936/UBND-KT 

E Xây dựng nông thôn mới năm 2022 

Ngày 04/10, UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Xem chi tiết Kế hoạch số 205/KH-UBND 

F Bảo vệ chim hoang dã, chim di cư 

Ngày 04/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Hè có ý kiến chỉ đạo giao 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì tăng cường công tác bảo vệ chim hoang dã, chim di cư. 

Xem chi tiết Công văn số 3951/UBND-KT 

G Khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

Ngày 04/10, UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Cần Thơ. 

Xem chi tiết Quyết định số 3566/QĐ-UBND 

H Kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP 

Ngày 04/10, UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá 

và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ năm 2022. 

Xem chi tiết Quyết định số 3569/QĐ-UBND  

I Quy định quản lý chuyển giao công nghệ và thẩm định công nghệ 

Ngày 04/10, UBND thành phố ban hành Quyết định quy định quản lý chuyển giao 

công nghệ và thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Xem chi tiết Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND    
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https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_3936_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_3936_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=KH_205_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=KH_205_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_3951_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=CV_3951_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QD_3566_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QD_3566_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QD_3569_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QD_3569_0001.signed.pdf
https://www.cantho.gov.vn/wps/VBCDDH2/view/downloadFile.do?fileName=QDPQ_30_0001.signed.pdf
http://www.cantho.gov.vn/
mailto:banbientap@cantho.gov.vn

