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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Cần Thơ, ngày 01 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy,
tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy
----Ngày 25/02/2021, Ban Thường vụ Thành ủy họp thường kỳ đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2021 và một số nhiệm vụ
trong tháng 3 năm 2021. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành
Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; đồng chí
Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
chủ trì cuộc họp.
Sau khi nghe Văn phòng Thành ủy trình bày dự thảo Báo cáo kết quả
thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm
trong tháng 3 năm 2021; các ý kiến thảo luận, đóng góp của thành viên;
đồng chí Bí thư Thành ủy kết luận như sau:
Tháng 02 năm 2021, Thành ủy và các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo,
chỉ đạo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thật sự vui tươi, đoàn kết, an toàn,
tiết kiệm, đảm bảo mỗi người, mỗi nhà đều được vui Xuân, đón Tết; chú trọng
chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19; thành lập Ủy ban Bầu cử, các tiểu ban, tổ giúp việc theo quy định;
tổ chức vận động các nguồn lực xã hội chung tay hỗ trợ, chăm lo cho nhân dân
thành phố đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tình hình phát triển kinh tế
có sự chuyển biến tích cực, một số ngành, lĩnh vực có chỉ số tăng trưởng khá cao;
tiến độ thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt khá. Các hoạt động
văn hóa - xã hội được duy trì ở mức hợp lý, đáp ứng cơ bản nhu cầu nhân dân
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình hình an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong tháng 3 năm 2021; các cấp ủy đảng,
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung
thực hiện tốt một số nội dung như sau:
1. Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, gắn với
nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị
thành phố.
2. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng
các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và khung kế hoạch, thời gian quy định.
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3. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” là vừa phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm hỗ trợ,
giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo động lực phục hồi
và thúc đẩy phát triển nền kinh tế thành phố, góp phần đảm bảo các chi tiêu
kinh tế - xã hội theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ,
hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn
sức khỏe cộng đồng và ổn định đời sống nhân dân thành phố.
4. Thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách
nhà nước theo chỉ tiêu được giao. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, cân đối,
bố trí, sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo công tác
giải ngân vốn xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Đẩy nhanh tiến độ triển khai
và thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Quản lý
chặt chẽ công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch theo định hướng
quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của thành phố.
5. Chỉ đạo chặt chẽ sản xuất nông nghiệp theo kế hoạch; chủ động
theo dõi và dự báo chính xác về nguy cơ khô hạn, xâm nhập mặn có thể
xảy ra để có kịch bản, biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.
6. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trẻ mầm non, học sinh, sinh viên tập trung
trở lại trường học, bảo đảm an toàn sức khỏe trong trường học và hoàn thành
khung chương trình, chất lượng giáo dục và đào tạo theo quy định. Quan tâm
thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, nhất là các đối tượng
bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19.
7. Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ công tác tiếp nhận công dân nhập ngũ
thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc phù hợp với tình hình và công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gắn với thực hiện tốt chính sách
hậu phương quân đội. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Ban Thường vụ Thành ủy thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư
Thành ủy đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Các đ/c Thường trực Thành ủy,
- Thường trực Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân thành phố,
- Các quận ủy, huyện ủy,
đảng ủy trực thuộc Thành ủy,
- Các sở, ban, ngành thành phố,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
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