LỜI GIỚI THIỆU
Dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân
thành phố Cần Thơ có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo
vệ và phát triển đất nước, xứng đáng với vị thế của một đô thị trực thuộc Trung
ương.
Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), đồng thời phát huy hiệu quả
nguồn lực thông tin thư viện, phục vụ phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Thư viện thành phố Cần Thơ biên soạn Tập thông
tin bài trích báo - tạp chí chuyên đề “Thành phố Cần Thơ - Xây dựng, bảo vệ
và phát triển”.
Đây là sản phẩm thông tin tổng hợp các bài báo đã được đăng tải trên nhiều
ấn phẩm báo chí, được Thư viện thành phố Cần Thơ sưu tầm, tuyển chọn, nội
dung phản ánh những thành tựu trên một số lĩnh vực thành phố Cần Thơ đạt được
trong thời kỳ xây dựng và phát triển, đặc biệt trong giai đoạn từ sau khi trở thành
đô thị trực thuộc Trung ương. Tài liệu trong tập thông tin được số hóa và sắp xếp
theo 04 lĩnh vực: Chính trị, Văn hóa - Xã hội, Kinh tế - Khoa học kỹ thuật, An
ninh quốc phòng - Đối ngoại.
Mỗi tài liệu được xử lý và gắn 01 mã QR, bạn đọc dùng điện thoại thông
minh có kết nối Internet để đọc toàn văn nội dung tài liệu.
Chúng tôi hy vọng Tập thông tin sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho
bạn đọc đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng Tập thông tin khó tránh khỏi những hạn
chế nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi, đóng góp
tích cực của bạn đọc để các sản phẩm thông tin của Thư viện thành phố Cần Thơ
ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.
Mọi ý kiến trao đổi xin thông tin về địa chỉ email:
thuvien_tpct@cantho.gov.vn
Trân trọng được phục vụ bạn đọc.
THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ

HƯỚNG DẪN ĐỌC TOÀN VĂN NỘI DUNG BÀI BÁO SỐ HÓA
QUA ỨNG DỤNG MÃ QR TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
***
Tùy thuộc vào công nghệ của từng loại điện thoại thông minh
(Smartphone), bạn đọc sử dụng 1 trong 2 cách sau đây để đọc nội dung tài liệu
trong Tập thông tin chuyên đề trên điện thoại.
1. SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ZALO CÓ SẴN TRÊN ĐIỆN THOẠI
Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại→ Chọn biểu tượng dấu ba chấm (“…”)
phía dưới góc phải màn hình → Chọn mục “Quét mã QR” → Đưa camera của
điện thoại vào Mã QR của bài báo muốn xem → Chọn “Đồng ý” → Trên màn
hình điện thoại xuất hiện toàn văn nội dung tài liệu.
2. SỬ DỤNG CHỨC NĂNG “CAMERA” CỦA ĐIỆN THOẠI
Mở chức năng Camera trên điện thoại → Đưa khung camera vào Mã QR
của bài báo muốn xem → Nhấn vào Mở Cantholib.org.vn được hiển thị trên màn
hình → Chọn Tải về → Nhấn vào biểu tượng
trên góc phải màn hình →
Nhấn vào tập tin có ký hiệu đầu là BTC….để xem nội dung tài liệu.
* Lưu ý:
Ngoài cách thức đọc tài liệu trên điện thoại thông minh, có thể đọc trực tiếp
tài liệu trong Tập thông tin này trên máy tính cá nhân bằng cách truy cập vào
website của Thư viện TP. Cần Thơ: www.cantholib.org.vn (Kích chọn mục Tập
thông tin bài báo – tạp chí chuyên đề “Thành phố Cần Thơ – Xây dựng, bảo vệ
và phát triển”)
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90 năm hình thành và phát triển
Đảng bộ Cần Thơ - Những kỳ đại hội
Kiện toàn hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu quả, tạo
sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực
Đoàn kết, năng động, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trên
các lĩnh vực, xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt
nhân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của vùng Đồng bằng
sông Cửu Long
Đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt đưa thành phố Cần
Thơ phát triển nhanh, bền vững
Phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, xây dựng Cần Thơ trở thành
đô thị hạt nhân, đô thị thông minh
Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều
sâu, hiệu quả thiết thực
Đảng bộ và nhân dân TP. Cần Thơ đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Bài 1
Đảng bộ và nhân dân TP. Cần Thơ đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Bài 2
Đảng bộ và nhân dân TP. Cần Thơ đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Bài 3
Đảng bộ và nhân dân TP. Cần Thơ đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Bài cuối
Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trên địa
bàn thành phố Cần Thơ
Những quyết sách tạo đà cho Thành phố phát triển bền vững
Phát huy tất cả nguồn lực, quyết tâm xây dựng Thành phố Cần
Thơ xứng đáng với vị thế đô thị loại I trực thuộc Trung ương
Chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết liệt để thành phố Cần Thơ
bứt phát mạnh mẽ
Nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội để thành phố Cần
Thơ vững bước đi lên
Một số vấn đề về tiến trình xây dựng chính quyền đô thị ở
thành phố Cần Thơ
Thành phố Cần Thơ: Triển khai xây dựng chính quyền điện
tử trong cơ quan Nhà nước
Thành phố Cần Thơ sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự
nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
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Hiệu quả từ công tác dân vận của chính quyền ở thành phố
Cần Thơ
Lực đẩy thành phố Cần Thơ tăng tốc
Lực đẩy thành phố Cần Thơ tăng tốc
Thành phố Cần Thơ nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành chính
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành
chính
Thành phố Cần Thơ xây dựng đội ngũ cán bộ có “tâm”, có
“tầm”, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập quốc tế
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Cần Thơ
Nâng chất đội ngũ cán bộ, tạo sức bật cho thành phố / Bài 1
Nâng chất đội ngũ cán bộ, tạo sức bật cho thành phố / Bài 2
Nâng chất đội ngũ cán bộ, tạo sức bật cho thành phố / Bài cuối
Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán
bộ, công chức chính quyền cấp xã tại Cần Thơ hiện nay
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II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI
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Hấp lực mới...
Văn hoá Cần Thơ hội nhập để phát triển bền vững
Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ: 15
năm xây dựng và phát triển
Cần Thơ nâng tầm từ bản sắc
Thành phố Cần Thơ xây dựng đời sống mới hiện nay theo
quan điểm Hồ Chí Minh
Đoàn kết toàn dân xây đời no ấm / Bài 1
Đoàn kết toàn dân xây đời no ấm / Bài 2
Đoàn kết toàn dân xây đời no ấm / Bài cuối
Hành trình 15 năm
Bảo vật quốc gia đầu tiên của Cần Thơ - bộ khuôn đúc Nhơn
Thành
Giữ gìn di sản
Công tác phát huy các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn
thành phố Cần Thơ
Chợ nổi Cái Răng - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
Hò Cần Thơ - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia
Đờn ca tài tử làm phong phú đời sống tinh thần người Cần
Thơ
Giàn Gừa - Di tích thiên nhiên hiếm có
Hoạt động biểu diễn nghệ thuật thành phố Cần Thơ 15 năm
nhìn lại
Nâng cao chất lượng chương trình nghệ thuật và chất lượng
hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tại Cần Thơ
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Phát huy vai trò của Liên hiệp các hội văn học,nghệ thuật
thành phố Cần Thơ về "xây dựng và phát triển văn hoá, con
người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất
nước"
Đoàn cải lương Tây Đô - 10 năm trưởng thành
Thể thao Cần Thơ - Nhìn từ chính sách thu hút tài năng / Bài
1
Thể thao Cần Thơ - Nhìn từ chính sách thu hút tài năng / Bài
2
Thể thao Cần Thơ - Nhìn từ chính sách thu hút tài năng / Bài
cuối
Cần Thơ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Quan tâm đào tạo, phát huy vai trò nguồn nhân lực trẻ / Bài 1
Quan tâm đào tạo, phát huy vai trò nguồn nhân lực trẻ / Bài 2
Quan tâm đào tạo, phát huy vai trò nguồn nhân lực trẻ / Bài
cuối
Phát huy nguồn nhân lực ở thành phố Cần Thơ hiện nay theo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Để dạy nghề gắn với giải quyết việc làm / Kỳ 1
Để dạy nghề gắn với giải quyết việc làm / Kỳ 2
Để dạy nghề gắn với giải quyết việc làm / Kỳ cuối
Hành trình chinh phục đỉnh cao y khoa
Y tế chất lượng cao về với đồng bằng
Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ đầu tư chiều sâu nâng cao
chất lượng dịch vụ
Tinh gọn bộ máy - Nâng tầm ngành Y tế Cần Thơ / Bài 1
Tinh gọn bộ máy - Nâng tầm ngành Y tế Cần Thơ / Bài 2
Giáo dục đại học chuyển mình!
Một số thành tựu nổi bật trong 15 năm phát triển
10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29: Nâng cao chất lượng,
hiệu quả giáo dục và đào tạo
Giáo dục mầm non Thành phố Cần Thơ 15 năm đổi mới
Tổ chức nghiên cứu khoa học dành cho học sinh Trung học
Tự giác gương mẫu làm theo lời Bác
Tuổi trẻ Cần Thơ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành
phố - Chung sức xây dựng thành phố văn minh – hiện đại –
xanh – sạch – đẹp
15 năm nâng chất “lửa” tình nguyện
Tuổi trẻ chung tay cải cách hành chính
Định hướng giáo dục truyển thống
Tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến
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Chung sức vì thành phố văn minh, hiện đại
Thanh niên Cần Thơ tự tin hội nhập
Phụ nữ thành phố Cần Thơ 85 năm trưởng thành và phát triển
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và việc thực hiện
bình đẳng giới ở thành phố Cần Thơ
Nâng tầm vị thế người thợ đáp ứng xu thế hội nhập
Phát huy vai trò của nông dân trong sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ hiện nay
Khẳng định vị thế người nông dân trong xu thế hội nhập
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III. KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT
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Lực đẩy
Thành phố Cần Thơ trong tiến trình công nghiệp hoá - hiện
đại hoá chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo thời cơ phát triển
Đầu tàu của vùng châu thổ Cửu Long
Nhận thức mới về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần
Thơ / Bài 1
Nhận thức mới về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần
Thơ / Bài cuối
Thành phố Cần Thơ đang bứt phá đi lên
Đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện tạo nền
tảng cho tăng trưởng chất lượng, hiệu quả
Cần Thơ hướng đến thành phố công nghiệp
Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP. Cần Thơ: Tái cơ
cấu, phát huy nội lực để phát triển bền vững
Xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, công khai,
minh bạch
Hợp lực để phát triển "tứ giác động lực"
Đánh giá năng lực cạnh tranh của Thành phố Cần Thơ thông
qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Đổi mới tư duy để phát triển nhanh và bền vững
Dấu ấn ODA
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thành phố Cần Thơ
Đầu tư lạc quan
Hợp lực đầu tư
Cần Thơ thành phố thân thiện và hấp dẫn nhà đầu tư
Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, mở cơ hội phát triển
Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại TP.
Cần Thơ
Thu hút FDI vào thành phố Cần Thơ : Làm gì để đột phá?
Thúc đẩy phát triển hệ thống logistics
"Cửa ngõ" vươn ra biển
Cần Thơ, phát huy lợi thế du lịch
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Khai thác thế mạnh du lịch của thành phố Cần Thơ trong xu
thế hội nhập ASEAN
Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn
TP. Cần Thơ
Cần Thơ - Du lịch là nền tảng cho tăng trưởng bền vững
"Đòn bẩy" phát triển du lịch Cần Thơ
Cảnh sắc Tây Đô
Sức bật của du lịch Cần Thơ
Du lịch Cần Thơ - Hội nhập bằng sự độc đáo và chất lượng
Gợi ý chính sách phát triển du lịch bền vững ở thành phố Cần
Thơ – nhìn từ các điểm nghẽn
Cần Thơ khai thác thế mạnh du lịch đường sông
Cần Thơ - điểm du lịch "xanh" hấp dẫn
Du lịch Mice ở thành phố Cần Thơ - Định hướng và giải pháp
Các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Tầm nhìn mới công nghiệp Cần Thơ
Nông thôn Cần Thơ ngày càng khởi sắc
Tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ - Nâng cao giá trị, hàm
lượng chất xám trong sản phẩm nông nghiệp
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Diện mạo mới cho nông nghiệp đô thị / Bài 1
Diện mạo mới cho nông nghiệp đô thị / Bài 2
Diện mạo mới cho nông nghiệp đô thị / Bài cuối
Quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị Cần Thơ sau 15 năm
trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Cần Thơ là thành phố đầu tiên khởi công dự án nâng cấp đô
thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Chú trọng các giải pháp phát triển đô thị an toàn, bền vững
Hai dự án nâng cấp đô thị làm thay đổi cuộc sống người dân
Đầu tư tăng khả năng thích ứng cho đô thị
Nâng tầm đô thị miền sông nước
Diện mạo mới của vùng đất Tây Đô
Đô thị Cần Thơ - 15 năm “Thay da đổi thịt"
Cần Thơ xứng tầm là đầu mối giao thương Đồng bằng sông
Cửu Long
Để xứng tầm trung tâm thương mại vùng ĐBSCL
Giải pháp phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm
thương mại - dịch vụ của vùng Tây Nam Bộ
Hoà nhịp giao thương / Những “người tiên phong” mang dịch
vụ đến mọi nhà
Hoà nhịp giao thương / Kết nối và lan toả
Phát triển logistics - Cơ sở quan trọng để thành phố Cần Thơ
trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của Đồng bằng sông
Cửu Long
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Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam" ở Cần Thơ: Hiệu ứng và giải pháp
Thương mại tiện ích
Điểm hẹn giao thương
Thành phố Cần Thơ đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả
kinh tế tập thể
Kinh tế tập thể ở thành phố Cần Thơ
Phát huy sức mạnh kinh tế tập thể
Doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của thành phố
Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình phát triển
thành phố Cần Thơ thành trung tâm thương mại của vùng
Cần Thơ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ
Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ : Nâng tầm
doanh nghiệp Việt / Bài 1
Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ : Nâng tầm
doanh nghiệp Việt / Bài 2
Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ : Nâng tầm
doanh nghiệp Việt / Bài 3
Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ : Nâng tầm
doanh nghiệp Việt / Bài cuối
Đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông thành phố Cần Thơ - Tạo
sức bật cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Giao thông mở lối
Vươn ra biển...
Bệ phóng cho đất chín rồng
Môi trường và bảo vệ môi trường ở Cần Thơ
Nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu
Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
Để TP. Cần Thơ thích ứng mạnh mẽ hơn với biến đổi khí hậu
Các dự án kè sông Cần Thơ : Tăng cường khả năng ứng phó
với biến đổi khí hậu
Cần Thơ ứng phó với xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu gây
ra
Kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 02- NQ/ TU ngày
01/8/2016 của Thành uỷ "Về phát triển, ứng dụng khoa học
và công nghệ"
Nghiên cứu, ứng dụng khoa học để đáp ứng yêu cầu phát triển
của thành phố
Nghiên cứu khoa học hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
Phát triển khoa học - công nghệ hướng đến nền kinh tế tri
thức
Thành phố Cần Thơ tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 tầm
nhìn và đề xuất giải pháp
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171
172
173
174

Phát triển Cần Thơ trở thành đô thị thông minh là cơ hội lớn
để phát huy tiềm năng và thế mạnh của thành phố trung tâm,
động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tổng kết chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành
phố Cần Thơ giai đoạn 2012 - 2015
Xây dựng Chiến lược thích ứng của Cần Thơ
Tạo nền tảng để bứt phá
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175
176
177
178
179

180
181
182
183

184

185
186
187
188

Công an TP. Cần Thơ "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" /
Bài 1
Công an TP. Cần Thơ "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" /
Bài 2
Công an TP. Cần Thơ "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" /
Bài 3
Công an TP. Cần Thơ "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" /
Bài cuối
Công an thành phố Cần Thơ - Lực lượng nồng cốt, trọng yếu
trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của
nhân dân
Công an thành phố Cần Thơ tinh gọn bộ máy, bảo đảm an
ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội của thành phố
Quan tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành
phố đủ sức đám ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Công an thành phố Cần Thơ với công tác phòng, chống khủng
bố và đấu tranh với các hoạt động gây mất an ninh chính trị
Công an thành phố Cần Thơ tích cực tham gia phòng ngừa.
đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền quan điểm sai
trái, thù địch trên không gian mạng
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm
pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn
thành phố Cần Thơ
Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu
hộ, cứu nạn Công an thành phố Cần Thơ "vừa hồng, vừa
chuyên"
Lực lượng hậu cần Công an thành phố Cần Thơ học tập, thực
hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân
Công an chính quy về xã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại
cơ sở
Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ - Rạng danh đơn vị
anh hùng / Bài 1
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Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ - Rạng danh đơn vị
anh hùng / Bài 2
Lực lượng vũ t trang thành phố Cần Thơ - Rạng danh đơn vị
anh hùng / Bài 3
Lực lượng vũ t trang thành phố Cần Thơ - Rạng danh đơn vị
anh hùng / Bài cuối
Lực lượng vũ trang Thành phố Cần Thơ tiếp nối truyền thống
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh / Bài 1
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh / Bài 2
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh / Bài cuối
Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Tăng cường xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng
Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ thách thức và giải
pháp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Giữ vững ổn định chính trị - xã hội tạo điều kiện phát triển
kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố
Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ thực hiện Di Chúc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ động kết nối
Cần Thơ đẩy mạnh phát triển ngoại giao văn hoá
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trên báo Cần Thơ điện
tử trong hội nhập quốc tế
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Tập thông tin bài trích báo - tạp chí chuyên đề “TP. CẦN THƠ XÂY DỰNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN”

I. CHÍNH TRỊ
1. 90 năm hình thành và phát triển / Trần Quốc Trung // Ấn phẩm
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. - 2020. - Số
Xuân Canh Tý.- Tr. 5 - 7
Tóm tắt: Trình bày sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản
Đảng Cờ Đỏ; những thành tựu Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ đã
đạt được sau 90 năm kể từ khi Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ
Đỏ được thành lập.
2. Đảng bộ Cần Thơ - Những kỳ đại hội / Nguyễn Ngọc Quy tổng
hợp // Bản tin Tuổi trẻ Tây Đô. - 2015. - Số 101.- Tr. 8 - 11
Tóm tắt: Tổng hợp các kì đại hội Đảng bộ Cần Thơ từ khi Chi
bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên được thành lập vào đêm
10/11/1929, tại đồn điền Cờ Đỏ do đồng chí Hà Huy Giáp làm bí
thư; đến nay, Đảng bộ Cần Thơ đã trải qua XII kỳ Đại hội, mỗi
Đại hội là một mốc son trong lịch sử phát triển của Đảng bộ Cần
Thơ qua từng chặng đường lịch sử.
3. Kiện toàn hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu quả, tạo
sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực / Kim Chinh // Báo
Cần Thơ. - 2018. - Số Xuân Mậu Tuất.- Tr. 2 - 3
Tóm tắt: Bài phỏng vấn đồng chí Trần Quốc Trung, Uỷ viên
Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành
uỷ Cần Thơ về các kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
Khoá XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; mục tiêu, nhiệm vụ
Thành uỷ Cần Thơ đề ra trong năm 2018.
4. Đoàn kết, năng động, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ
trên các lĩnh vực, xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô
thị hạt nhân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của vùng Đồng
bằng sông Cửu Long / Kim Chinh // Báo Cần Thơ. - 2020. - Số
Xuân Canh Tý.- Tr. 2 -3
Tóm tắt: Bài phỏng vấn đồng chí Trần Quốc Trung, Uỷ viên
Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ về tổng kết 15 năm
triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị,
(khoá IX) về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời
kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
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5. Đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt đưa thành phố Cần
Thơ phát triển nhanh, bền vững / Kim Chinh // Báo Cần Thơ. 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 2 - 3
Tóm tắt: Bài phỏng vấn đồng chí Trần Quốc Trung, Uỷ viên
Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ về kết quả đạt được
trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập;
mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019.
6. Phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, xây dựng Cần Thơ trở
thành đô thị hạt nhân, đô thị thông minh / Kim Chinh // Báo
Cần Thơ. - 2017. - Số Xuân Đinh Dậu.- Tr. 2 - 3
Tóm tắt: Bài phỏng vấn đồng chí Trần Quốc Trung, Uỷ viên
Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành
uỷ Cần Thơ về những kết quả đạt được trong năm đầu tiên (2016)
thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành
phố lần thứ VIII và những nhiệm vụ trọng tâm Thành uỷ Cần Thơ
tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2017.
7. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo gương Bác đi vào chiều
sâu, hiệu quả thiết thực / Quốc Trưởng // Báo Cần Thơ. - 2016.
- Số Xuân Ất Mùi.- Tr. 6
Tóm tắt: Bài phỏng vấn đồng chí Trần Việt Trường, Uỷ viên
Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ về
những kết quả bước đầu trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 03 của
Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh tại thành phố Cần Thơ.
8. Đảng bộ và nhân dân TP. Cần Thơ đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Anh Dũng // Báo
Cần Thơ. - 2014. - Ngày 16 tháng 05.- Tr. 3
Bài 1 : Gần dân, lo cái lo của dân
Tóm tắt: Trọng dân, gần dân, thân dân, hết lòng hết sức phục
vụ nhân dân, dân chủ với dân, chăm lo đến lợi ích của dân...là một
tư tưởng lớn mang tính nhân văn cao cả và sâu sắc của Chủ tịch
Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng của Người, từ năm
2011 - 2013, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và
các đoàn thể TP. Cần Thơ đã phát huy tốt quyền dân chủ của nhân
dân; luôn trăn trở suy nghĩ, tìm tòi xây dựng các mô hình kinh tế
hiệu quả giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức
sống...
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9. Đảng bộ và nhân dân TP. Cần Thơ đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Anh Dũng // Báo
Cần Thơ. - 2014. - Ngày 17 tháng 05.- Tr. 3
Bài 2 : Đảng viên gương mẫu làm theo gương Bác
Tóm tắt: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ đi đôi thực hiện tăng cường tuyên
truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến về tư tưởng, các cấp uỷ Đảng
đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm nâng cao
tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ
cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo sự chuyển biến trên các lĩnh vực,
xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
trong học tập và làm theo gương Bác...
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10. Đảng bộ và nhân dân TP. Cần Thơ đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Anh Dũng // Báo
Cần Thơ. - 2014. - Ngày 18 tháng 05.- Tr. 3
Bài 3 : Nở rộ nhiều việc "làm theo" thiết thực, hiệu quả
Tóm tắt: Qua 3 năm (2011 - 2013) thực hiện việc tiếp tục đẩy
mạnh việc học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh ở TP. Cần
Thơ, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; đã xuất hiện nhiều
cách thực hiện hiệu quả, nhiều mô hình lan toả sâu rộng trong đời
sống xã hội.
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11. Đảng bộ và nhân dân TP. Cần Thơ đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Anh Dũng // Báo
Cần Thơ. - 2014. - Ngày 19 tháng 05.- Tr. 3
Bài cuối : Để việc "làm theo" gương Bác lan toả sâu rộng, hiệu
quả hơn
Tóm tắt: Sau 3 năm (2011 - 2013) thực hiện tiếp tục đẩy mạnh
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã ngày
càng lan toả mạnh mẽ, trở thành ý thức tự giác của mỗi cá nhân,
tạo phấn khởi, miền tin trong nhân dân
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12. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ trên địa
bàn thành phố Cần Thơ / Phạm Chí Hiếu // Tạp chí Giáo dục lý
luận. - 2014. - Số 10.- Tr. 86 - 88
Tóm tắt: Trong những năm qua, Thành uỷ Cần Thơ luôn quan
tâm việc xây dựng và củng cố chi bộ , trong đó việc thường xuyên
cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung
quan trọng, là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng hiện
nay.

3

MÃ QR

Tập thông tin bài trích báo - tạp chí chuyên đề “TP. CẦN THƠ XÂY DỰNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN”

13. Những quyết sách tạo đà cho Thành phố phát triển bền vững /
Phạm Văn Hiểu // Bản tin Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 10 - 13
Tóm tắt: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Hiến pháp và
pháp luật, 15 năm qua, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ có
nhiều nỗ lực, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động ban hành nhiều chính sách tạo đà cho kinh tế - xã hội thành
phố ngày càng phát triển.
14. Phát huy tất cả nguồn lực, quyết tâm xây dựng Thành phố
Cần Thơ xứng đáng với vị thế đô thị loại I trực thuộc Trung
ương / Hà Văn // Bản tin Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 14 - 17
Tóm tắt: Bài phỏng vấn Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí
thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về
những bài học kinh nghiệm làm nên bước đột phá phát triển kinh
tế - xã hội của thành phố Cần Thơ, những giải pháp quan trọng
được thành phố đặt ra và tập trung thực hiện, phát triển thời gian
tới.
15. Chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết liệt để thành phố Cần Thơ
bứt phát mạnh mẽ / Võ Thành Thống // Báo Cần Thơ. - 2017. Số Xuân Đinh Dậu.- Tr. 4 - 5
Tóm tắt: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ
Chính trị Khoá IX về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ
trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và kết luận
số 07 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45.
16. Nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội để thành phố
Cần Thơ vững bước đi lên / PV // Báo Cần Thơ. - 2020. - Số
Xuân Canh Tý.- Tr. 5
Tóm tắt: Bài phỏng vấn đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư
Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ về những kết quả đạt
được trên tất cả các lĩnh vực của thành phố năm 2019 và chủ đề
năm 2020 là: Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII và tổ chức thành công Đại hội
Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
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17. Một số vấn đề về tiến trình xây dựng chính quyền đô thị ở
thành phố Cần Thơ / Phạm Văn Nhung // Tạp chí Khoa học
chính trị. - 2015. - Số 8.- Tr. 86 - 90
MÃ QR
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Tóm tắt: Nghiên cứu tiến trình xây dựng chính quyền đô thị
và đề xuất một số giải pháp để thực hiện hiệu quả việc xây dựng
chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
18. Thành phố Cần Thơ: Triển khai xây dựng chính quyền điện
tử trong cơ quan Nhà nước / Nguyễn Văn An // Ấn phẩm Sở
Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ. - 2017. - Số 15.- Tr. 10
- 11
Tóm tắt: Trình bày việc triển khai xây dựng chính quyền điện
tử trong cơ quan Nhà nước tại thành phố Cần Thơ.
19. Thành phố Cần Thơ sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự
nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả / Võ
Thành Thống // Tạp chí Tổ chức Nhà nước. - 2018. - Số 10.- Tr.
15 - 20
Tóm tắt: Khái quát một số kết quả đạt được trong quá trình
thực hiện và sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp
công lập tại thành phố Cần Thơ, đánh giá những ưu điểm và hạn
chế; đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai, thực hiện chính sách,
pháp luật cúa Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực này.
20. Hiệu quả từ công tác dân vận của chính quyền ở thành phố
Cần Thơ / Võ Thành Thống // Tạp chí Dân vận. - 2016. - Số 3.Tr. 35 - 36
Tóm tắt: Năm 2015, công tác dân vận chính quyền đã tạo được
sự đồng thuận trong cộng đồng, góp phần vào việc thực hiện thắng
lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố.
21. Lực đẩy thành phố Cần Thơ tăng tốc / Nam Hương, Tuyết
Trinh // Báo Cần Thơ. - 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 22 : Năng
động, đổi mới
Tóm tắt: Thành phố Cần Thơ xác định cải cách hành chính là
khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội.
22. Lực đẩy thành phố Cần Thơ tăng tốc / Nam Hương, Tuyết
Trinh // Báo Cần Thơ. - 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 23 : Đất
lành!
Tóm tắt: Thành phố Cần Thơ đang là điểm đến hấp dẫn cho
những nhà đầu tư. Nhiều doanh nhân xem thành phố Cần Thơ là
"hạt nhân" cho chiến lược đầu tư tại Đồng bằng sông Cửu Long
và đã có những sự thành công từ sự hợp tác này.
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23. Thành phố Cần Thơ nỗ lực cải thiện chỉ số cải cách hành
chính / Nguyễn Hoàng Ba // Tạp chí Tổ chức Nhà nước. - 2018.
- Số 6.- Tr. 29 - 32
Tóm tắt: Trình bày việc triển khai đồng bộ, đẩy mạnh cải cách
hành chính tại thành phố Cần Thơ, đề xuất một số giải pháp cải
thiện Chỉ số cải cách hành chính trong thời gian tới.
24. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành
chính / Chấn Hưng // Báo Cần Thơ. - 2013. - Ngày 13 tháng 9.Tr. 3
Tóm tắt: Hiện đại hoá nền hành chính, thành phố Cần Thơ đã
nhân rộng mô hình "một cửa điện tử" tại 85/85 xã, phường, thị
trấn; đồng thời triển khai phần mềm quản lý văn bản tại các sở,
ngành và quận huyện...
25. Thành phố Cần Thơ xây dựng đội ngũ cán bộ có “tâm”, có
“tầm”, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập quốc tế / Trần
Quốc Trung // Tạp chí Cộng sản. - 2018. - Số 906.- Tr. 66 - 70
Tóm tắt: Nêu lên những chuyển biến tích cực trong công tác
cán bộ và đội ngũ cán bộ ở thành phố Cần Thơ. Đề ra một số
nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở thành
phố.
26. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Cần Thơ / Mai Thanh
Dân // Tạp chí Xây dựng Đảng. - 2019. - Số tháng 9.- Tr. 19 - 22
Tóm tắt: Trình bày thực trạng và giải pháp công tác đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ ở Cần Thơ. Rút ra một số kinh nghiệm nhằm
xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đủ phẩm chất, năng lực, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
27. Nâng chất đội ngũ cán bộ, tạo sức bật cho thành phố / Anh
Dũng // Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 10 tháng 10.- Tr. 3
Bài 1 : Đột phá trong đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực cán
bộ
Tóm tắt: Hơn 10 năm qua, các cấp uỷ Đảng, các ban, ngành
thành phố đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác
quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ. Qua đó, đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố ngày càng trưởng thành,
vừa hồng, vừa chuyên, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của
thành phố trong giai đoạn mới.
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28. Nâng chất đội ngũ cán bộ, tạo sức bật cho thành phố / Anh
Dũng // Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 11 tháng 10.- Tr. 3
Bài 2 : Nhiều giải pháp trẻ hoá đội ngũ và nâng cao tỷ lệ cán
bộ nữ
Tóm tắt: Hơn 10 năm qua, các cấp uỷ Đảng, các ban, ngành
thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm trẻ hoá ngũ cán bộ
29. Nâng chất đội ngũ cán bộ, tạo sức bật cho thành phố / Anh
Dũng // Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 12 tháng 10.- Tr. 3
Bài cuối : Quyết liệt đổi mới, làm tốt công tác cán bộ, tạo nguồn
kế thừa lâu dài
Tóm tắt: Hơn 10 năm qua, các cấp uỷ Đảng, các ban, ngành
thành phố đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới công tác cán bộ,
tạo nguồn kế thừa lâu dài.
30. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán
bộ, công chức chính quyền cấp xã tại Cần Thơ hiện nay / Lê
Chí Phương // Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2017. - Số 259.- Tr. 71
- 75
Tóm tắt: Bài viết đưa ra sáu giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã.
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II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI
31. Hấp lực mới... / Ái Lam // Báo Cần Thơ. - 2017. - Số Xuân Đinh
Dậu.- Tr. 42 - 43
Tóm tắt: Lễ hội văn hoá - một trong những tài nguyên du lịch
của thành phố Cần Thơ, tạo nên những hấp lực mới cho ngành
công nghiệp không khói của thành phố.
32. Văn hoá Cần Thơ hội nhập để phát triển bền vững / Đăng
Huỳnh // Báo Cần Thơ. - 2014. - Ngày 17 tháng 10.- Tr. 3
Tóm tắt: Sau hơn 10 năm TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương,
được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, lĩnh vực văn
hoá không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu giải trí của người
dân và bảo tồn phát huy các giá trị văn hoá truyền thống.
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33. Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ: 15
năm xây dựng và phát triển / Trần Việt Phường // Ấn phẩm Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. - 2019. - Số
Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 7 - 9
Tóm tắt: Trình bày những kết quả đạt được của Ngành Văn
hoá, Thể thao và Du lịch trên chặng đường 15 năm xây dựng và
phát triển: Xây dựng môi trường văn hoá, bản sắc đô thị; thể thao
thành tích cao và phong trào thể thao quần chúng phát triển toàn
diện; du lịch phát triển mạnh mẽ.
34. Cần Thơ nâng tầm từ bản sắc / Đinh Thành Trung // Bản tin
Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.Tr. 52 - 54
Tóm tắt: Sự phát triển văn hoá của thành phố Cần Thơ sau 15
năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, văn hoá Cần Thơ
không ngừng phát triển mạnh mẽ và vững chắc.
35. Thành phố Cần Thơ xây dựng đời sống mới hiện nay theo
quan điểm Hồ Chí Minh / Trần Việt Trường // Tạp chí Cộng sản.
- 2017. - Số 131.- Tr. 62 - 67
Tóm tắt: Thực trạng công tác đời sống mới văn hoá thành phố
Cần Thơ hiện nay.
36. Đoàn kết toàn dân xây đời no ấm / Ngọc Quyên, Tâm Khoa //
Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày 16 tháng 11.- Tr. 4
Bài 1 : Cuộc sống mới, diện mạo mới
Tóm tắt: Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp không
ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về
cơ sở, đến từng khu dân cư, hộ gia đình.
37. Đoàn kết toàn dân xây đời no ấm / Ngọc Quyên, Tâm Khoa //
Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày 17 tháng 11.- Tr. 4
Bài 2 : Chung tay xây dựng đời sống, môi trường văn hoá lành
mạnh
Tóm tắt: Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp không
ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về
cơ sở, đến từng khu dân cư, hộ gia đình.
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38. Đoàn kết toàn dân xây đời no ấm / Ngọc Quyên, Tâm Khoa //
Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày 18 tháng 11.- Tr. 4
Bài cuối : Ấm áp vòng tay tương thân, tương ái
MÃ QR
8

Tập thông tin bài trích báo - tạp chí chuyên đề “TP. CẦN THƠ XÂY DỰNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN”

Tóm tắt: Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp không
ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về
cơ sở, đến từng khu dân cư, hộ gia đình.
39. Hành trình 15 năm / Thanh Bình // Ấn phẩm Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. - 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.Tr. 22 - 23
Tóm tắt: Thành tựu 15 năm triển khai phong trào "Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn thành phố Cần
Thơ, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
40. Bảo vật quốc gia đầu tiên của Cần Thơ - bộ khuôn đúc Nhơn
Thành / Ngọc Anh // Ấn phẩm Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
thành phố Cần Thơ. - 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 30
Tóm tắt: Giới thiệu về bộ khuôn đúc Nhơn Thành được Thủ
tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận bảo vật Quốc
gia. Bộ khuôn đúc gồm 10 hiện vật: 3 khuôn đúc được chế tác thủ
công từ đá phiến hạt mịn, trong đó 2 khuôn là một bộ đang được
dùng để chế tác được thể hiện qua các mẫu đúc trên khuôn.
41. Giữ gìn di sản / Duy Lữ // Báo Cần Thơ. - 2019. - Ngày 17 tháng
3.- Tr. 4
Tóm tắt: Tp. Cần Thơ hiện có 4 di sản được đưa vào danh
mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia bao gồm: Đờn ca tài tử
Nam bộ, Văn hoá Chợ nổi Cái Răng, Lễ hội Kỳ Yên đình Bình
Thuỷ và Hò Cần Thơ.
42. Công tác phát huy các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn
thành phố Cần Thơ / Nguyễn Mỹ, Linh Chi // Ấn phẩm Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. - 2019. - Số Xuân
Kỷ Hợi.- Tr. 40 - 41
Tóm tắt: Việc bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử - văn hoá
trên địa bàn thành phố Cần Thơ, như: Công tác tuyên truyền được
quan tâm đẩy mạnh; công tác sưu tầm tư liệu, lập hồ sơ khoa học
đề nghị xếp hạng di tích được thực hiện thường xuyên; nhiều hoạt
động phong phú, sinh động nhằm tăng thêm sức sống cho di tích..
43. Chợ nổi Cái Răng - di sản văn hoá phi vật thể quốc gia / Ngọc
Ánh // Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông. - 2019. - Số
tháng 7.- Tr. 86 - 87
Tóm tắt: Giới thiệu về chợ nổi Cái Răng thuộc quận Cái Răng,
thành phố Cần Thơ. Khái quát hoạt động và những nét đặc sắc của
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chợ nổi được Tạp chí du lịch Rough Guide bình chọn là một trong
10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới.
44. Hò Cần Thơ - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia / Phạm Văn
Bằng // Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông. - 2019. - Số
tháng 7.- Tr. 88 - 89
Tóm tắt: Giới thiệu về Hò Cần Thơ, nét sinh hoạt văn hoá tinh
thần của người dân vùng ven sông Hậu.
45. Đờn ca tài tử làm phong phú đời sống tinh thần người Cần
Thơ / Đăng Huỳnh // Báo Cần Thơ. - 2013. - Ngày 6 tháng 9.- Tr.
3
Tóm tắt: Cần Thơ nổi tiếng với nghệ thuật đờn ca tài tử, phong
trào đờn ca phát triển khá mạnh mẽ, góp phần làm phong phú đời
sống tinh thần cho nhân dân và bảo tồn loại hình âm nhạc dân gian
này.
46. Giàn Gừa - Di tích thiên nhiên hiếm có / Lệ Thu // Báo Cần
Thơ. - 2013. - Ngày 12 tháng 5.- Tr. 8
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về khu di tích lịch sử Giàn Gừa,
một căn cứ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp,
chống Mỹ của quân dân Cần Thơ.
47. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật thành phố Cần Thơ 15 năm
nhìn lại / Lệ Thu // Ấn phẩm Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
thành phố Cần Thơ. - 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 34 - 35
Tóm tắt: Chặng đường 15 năm của hoạt động biểu diễn nghệ
thuật thành phố Cần Thơ có sự thay đổi tích cực từ quy mô, tổ
chức đến nội dung, hình thức thể hiện trong các chương trình biểu
diễn phục vụ sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, hội thi, hội diễn
cấp khu vực, toàn quốc..
48. Nâng cao chất lượng chương trình nghệ thuật và chất lượng
hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tại Cần Thơ / Nguyễn
Thành Kiên // Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ. - 2019. - Số 104.- Tr.
9 - 12
Tóm tắt: Những yếu tố cần thiết và giải pháp để nâng cao chất
lượng chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp tại Cần Thơ.
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49. Phát huy vai trò của Liên hiệp các hội văn học,nghệ thuật
thành phố Cần Thơ về "xây dựng và phát triển văn hoá, con
người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất
nước" / Huỳnh Hoàng Mến // Tạp chí Văn nghệ Cần Thơ. - 2017.
- Số 92.- Tr. 10 - 14
Tóm tắt: Trình bày kết quả đạt được, khó khăn và giải pháp
của Liên hiệp các hội văn học,nghệ thuật thành phố Cần Thơ về
"xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng
yêu cầu phát triển bền vững đất nước"
50. Đoàn cải lương Tây Đô - 10 năm trưởng thành / Đăng Huỳnh
// Báo Cần Thơ. - 2013. - Ngày 6 tháng 12. - Tr. 3
Tóm tắt: Đoàn cải lương Tây Đô là đơn vị sự nghiệp trực thuộc
Nhà hát Tây Đô - Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch TP.Cần Thơ.
Đồng hành cùng thành phố sau 10 năm xây dựng và phát triển,
cán bộ, nghệ sĩ đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ
phục vụ khán giả và đào tạo lực lượng diễn viên kế thừa.
51. Thể thao Cần Thơ - Nhìn từ chính sách thu hút tài năng / Xuân
- Minh // Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 13 tháng 3.- Tr. 4
Bài 1 : Những nỗ lực mang "vàng" về cho thể thao Cần Thơ
Tóm tắt: Một số kết quả ban đầu của thành phố Cần Thơ trong
việc thực hiện chính sách thu hút nguồn lực nhân tài thể thao thành
tích cao.
52. Thể thao Cần Thơ - Nhìn từ chính sách thu hút tài năng / Xuân
- Minh // Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 14 tháng 3.- Tr. 4
Bài 2 : Không thể chậm trễ
Tóm tắt: Một số kết quả ban đầu của thành phố Cần Thơ trong
việc thực hiện chính sách thu hút nguồn lực nhân tài thể thao thành
tích cao.
53. Thể thao Cần Thơ - Nhìn từ chính sách thu hút tài năng / Xuân
- Minh // Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 15 tháng 3.- Tr. 4
Bài cuối : Nhiều hứa hẹn
Tóm tắt: Một số kết quả ban đầu của thành phố Cần Thơ trong
việc thực hiện chính sách thu hút nguồn lực nhân tài thể thao thành
tích cao.
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54. Cần Thơ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá / Lê Chí Công // Tạp chí Thị
trường tài chính tiền tệ. - 2017. - Số 5.- Tr. 26 - 29
MÃ QR
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Tóm tắt: Phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm
vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt
đối với những nước đang phát triển.
55. Quan tâm đào tạo, phát huy vai trò nguồn nhân lực trẻ / Quốc
Thái // Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 24 tháng 3.- Tr. 3
Bài 1 : Đầu tư, tạo nguồn cán bộ trẻ kế thừa
Tóm tắt: Đánh giá công tác đào tạo, thu hút và sử dụng nguồn
nhân lực trẻ có chất lượng cao của thành phố Cần Thơ nhằm đáp
ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
56. Quan tâm đào tạo, phát huy vai trò nguồn nhân lực trẻ / Quốc
Thái // Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 25 tháng 3.- Tr. 3
Bài 2 : Những rào cản, bất cập cần tháo gỡ
Tóm tắt: Nêu lên nguyên nhân khiến một số bộ phận thanh
niên có trình độ cao ít chịu gắn bó với công tác ở các cơ quan cấp
quận, huyện và cơ sở.
57. Quan tâm đào tạo, phát huy vai trò nguồn nhân lực trẻ / Quốc
Thái // Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 26 tháng 3.- Tr. 3
Bài cuối : Dồn sức thực hiện các giải pháp mang tính đột phá
Tóm tắt: Đưa ra những giải pháp cho việc xây dựng đội ngũ
cán bộ kế thừa.
58. Phát huy nguồn nhân lực ở thành phố Cần Thơ hiện nay theo
tư tưởng Hồ Chí Minh / Lâm Thị Kho // Tạp chí Khoa học Cần
Thơ. - Số 2.- Tr. 25 - 29. - 2016
Tóm tắt: Xuất phát từ thực tế của đời sống, bài viết đưa ra một
số giải pháp phát huy nguồn nhân lực ở Thành phố Cần Thơ hiện
nay theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.
59. Để dạy nghề gắn với giải quyết việc làm / Văn Mỹ Phương //
Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 6 tháng 6.- Tr. 6
Kỳ 1 : Nỗ lực trang bị nghề, việc làm cho người lao động
Tóm tắt: Các quận, huyện tích cực xây dựng nhiều mô hình
gắn dạy nghề với giải quyết việc làm, thu hút nhiều lao động.
60. Để dạy nghề gắn với giải quyết việc làm / Văn Mỹ Phương //
Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 7 tháng 6.- Tr. 6
Kỳ 2 : Vì sao lao động có nghề nhưng chưa có việc làm?
Tóm tắt: Các quận, huyện tích cực xây dựng nhiều mô hình
gắn dạy nghề với giải quyết việc làm, thu hút nhiều lao động. Tuy
nhiên, công tác đào nghề cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định.
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61. Để dạy nghề gắn với giải quyết việc làm / Văn Mỹ Phương //
Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 8 tháng 6.- Tr. 6
Kỳ cuối : Tháo gỡ khó khăn để nâng cao chất lượng dạy nghề,
giải quyết việc làm
Tóm tắt: Đề án đào tạo nghề được khởi động giai đoạn 2016 2020, kiên trì mục tiêu hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc
làm, quyết tâm khắc phục hạn chế phát sinh.

MÃ QR

62. Hành trình chinh phục đỉnh cao y khoa / Huệ Hoa, Thu Sương
// Báo Cần Thơ. - 2018. - Số Xuân Mậu Tuất.- Tr. 50
Tóm tắt: Sự phát triển trình độ chuyên môn kỹ thuật của ngành
y tế thành phố Cần Thơ trong năm 2017.
MÃ QR
63. Y tế chất lượng cao về với đồng bằng / Thu Sương // Báo Cần
Thơ. - 2017. - Số Xuân Đinh Dậu.- Tr. 34 - 35
Tóm tắt: Thành công của Ngành Y tế Cần Thơ trong thực hiện
dịch vụ y tế kỹ thuật cao nhằm phục vụ người dân tại thành phố
Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
64. Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ đầu tư chiều sâu nâng cao
chất lượng dịch vụ / Hoàng Phong // Tạp chí Ngoại thương. 2012. - Số 35 + 36.- Tr. 37
Tóm tắt: Giới thiệu về hoạt động của Bệnh viện Đa khoa TP.
Cần Thơ trong việc nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các
kỹ thuật mới, hiện đại trong chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.
65. Tinh gọn bộ máy - Nâng tầm ngành Y tế Cần Thơ / Ngọc Yến,
Thu Sương // Báo Cần Thơ. - 2018. - Ngày 5 tháng 1.- Tr. 6
Bài 1 : Thu gọn đầu mối
Tóm tắt: Một số kết quả trong quá trình sáp nhập các đơn vị y
tế tại thành phố Cần Thơ, dần khắc phục sự chồng chéo về chức
năng nhiệm vụ, quản lý chuyên môn; nhiều cơ sở y tế mạnh dạn
đầu tư trang thiết bị, cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức
khoẻ nhân dân.
66. Tinh gọn bộ máy - Nâng tầm ngành Y tế Cần Thơ / Ngọc Yến,
Thu Sương // Báo Cần Thơ. - 2018. - Ngày 6 tháng 1.- Tr. 5
Bài 2 : Những ngọn cờ đầu
Tóm tắt: Trong quá trình sáp nhập, tinh gọn bộ máy, ngành y
tế Cần Thơ đã đạt hiệu quả nhờ gắn với thực hiện cơ chế tự chủ
tài chính. Các đơn vị y tế tự xoay chuyển trong hoạt động, tự chủ
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trong tuyển dụng nhân sự và đã có nhiều cách làm hay được ghi
nhận.
67. Giáo dục đại học chuyển mình! / Bích Kiên // Báo Cần Thơ. 2016. - Số Xuân Bính Thân.- Tr. 36
Tóm tắt: Sự phát triển các cơ sở giáo dục đại học và việc triển
khai nhiều đề án, dự án là nền tảng để giáo dục đại học tại thành
phố Cần Thơ phát triển mạnh mẽ
68. Một số thành tựu nổi bật trong 15 năm phát triển / Nguyễn
Thị Phú Quý // Ấn phẩm Giáo dục và Đào tạo Tây Đô. - 2019. Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 11 - 15
Tóm tắt: Một số kết quả nổi bật của giáo dục Cần Thơ trong
15 năm phát triển: Mạng lưới trường, lớp, quy mô học sinh; đội
ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; phổ cập giáo dục; công
tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học.
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69. 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm
gương đạo đức, tự học và sáng tạo” / Vĩnh Hiên // Ấn phẩm
Giáo dục và Đào tạo Tây Đô. - 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 19
- 20
Tóm tắt: Việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là
một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tại Cần Thơ, là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính pháp lý của ngành và trở
thành một trong những tiêu chí thi đua của các trường học và đơn
vị giáo dục trên toàn quốc.

MÃ QR

70. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29: Nâng cao chất lượng, hiệu
quả giáo dục và đào tạo / B. Kiên // Báo Cần Thơ. - 2018. - Ngày
25 tháng 10.- Tr. 6
Tóm tắt: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế", thành phố Cần Thơ đã đạt được thành tựu đáng kể,
xứng tầm vị thế trung tâm đồng bằng trong lĩnh vực giáo dục.

MÃ QR

71. Giáo dục mầm non Thành phố Cần Thơ 15 năm đổi mới /
Thiệu Thị Kim Chi // Ấn phẩm Giáo dục và Đào tạo Tây Đô. 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 24 - 26
Tóm tắt: Chặng đường 15 năm phát triển giáo dục mầm non
của thành phố Cần Thơ đã có những bước đi vững chắc, hoàn
thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và có những đóng góp
14
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đáng ghi nhận vào sự phát triển chung của giáo dục và đào tạo
thành phố Cần Thơ.
72. Tổ chức nghiên cứu khoa học dành cho học sinh Trung học /
Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ
// Ấn phẩm Giáo dục và Đào tạo Tây Đô. - 2019.- Số Xuân Kỷ
Hợi. - Tr. 16 - 18
Tóm tắt: Các cuộc thi nghiên cứu khoa học đã trở thành phong
trào nghiên cứu khoa học đối với học học sinh trung học và góp
phần đưa giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ tiếp tục được
củng cố và từng bước nâng dần chất lượng.

MÃ QR

73. Tự giác gương mẫu làm theo lời Bác / Dân An // Ấn phẩm Tuổi
trẻ Tây Đô. - 2019.- Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 20 - 22
Tóm tắt: Học tập và làm theo lời Bác, từ năm 2016 - 2018, tuổi
trẻ Cần Thơ đã thực hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo gắn
với Chương trình rèn luyện đội viên, đoàn viên.
74. Tuổi trẻ Cần Thơ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành
phố - Chung sức xây dựng thành phố văn minh – hiện đại –
xanh – sạch – đẹp / Như Ngọc // Ấn phẩm Tuổi trẻ Tây Đô. 2019.- Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 11 - 13
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Tóm tắt: Những mô hình, những việc làm cụ thể của tuổi trẻ
thành phố Cần Thơ góp phần xây dựng thành phố văn minh – hiện
đại – xanh – sạch – đẹp.
75. 15 năm nâng chất “lửa” tình nguyện / Thái Hà // Ấn phẩm Tuổi
trẻ Tây Đô. - 2019.- Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 48 - 49
Tóm tắt: 15 năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện của
tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đã có hàng nghìn công trình, phần việc
thiết thực vì cộng đồng góp phần xây dựng thành phố ngày càng
giàu đẹp.
76. Tuổi trẻ chung tay cải cách hành chính / Quốc Thái // Ấn phẩm
Tuổi trẻ Tây Đô. - 2019.- Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 80 - 81
Tóm tắt: Tuổi trẻ Cần Thơ đã có nhiều mô hình, sáng kiến thiết
thực tham gia cải cách hành chính, góp phần nâng cao năng suất
lao động, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục cho tổ chức
công dân.
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77. Định hướng giáo dục truyển thống / Dân An // Ấn phẩm Tuổi
trẻ Tây Đô. - 2019.- Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 42 - 43
Tóm tắt: Định hướng giáo dục truyền thống gắn với giáo dục
đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi TP. Cần Thơ trong bối cách
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

MÃ QR

78. Tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến /
Bé Như // Ấn phẩm Tuổi trẻ Tây Đô. - 2020.- Số Xuân Canh Tý.
- Tr. 10 - 13
Tóm tắt: Bài phỏng vấn đồng chí Đào Chí Nghĩa – Bí thư
Thành đoàn Cần Thơ đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2019 và định hướng công tác
trọng tâm năm 2020.

MÃ QR

79. Chung sức vì thành phố văn minh, hiện đại / Phạm Cường //
Ấn phẩm Tuổi trẻ Tây Đô.- 2020.- Số Xuân Canh Tý. - Tr. 54 55
Tóm tắt: Năm 2019, Đoàn thanh niên thành phố Cần Thơ đã
thực hiện được 2473 công trình, phần việc thanh niên. Trong đó
nhiều công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng văn
minh đô thị.

MÃ QR

80. Thanh niên Cần Thơ tự tin hội nhập / Phạm Trung // Ấn phẩm
Tuổi trẻ Tây Đô. - 2020.- Số Xuân Canh Tý. - Tr. 82 - 85
Tóm tắt: Các cấp bộ Đoàn, Hội sinh viên, các trường học trên
địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh
niên, sinh viên, học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp và sử
dụng tiếng Anh và một số ngoại ngữ khác. Tìm hiểu về văn hoá
các nước tạo tiền đề cho việc du học, giao lưu với sinh viên quốc
tế.

MÃ QR

81. Phụ nữ thành phố Cần Thơ 85 năm trưởng thành và phát
triển / Ban Tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ
// Bản tin Phụ nữ Cần Thơ. - 2015. - Số tháng 10.- Tr. 2 - 3
Tóm tắt: Khái quát 85 năm trưởng thành và phát triển của phụ
nữ thành phố Cần Thơ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Cần Thơ,
phụ nữ Cần Thơ được phát huy tài năng, trí tuệ của mình trong sự
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nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
82. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và việc thực hiện
bình đẳng giới ở thành phố Cần Thơ / Chu Thị Phương Ngọc //
Bản tin Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - 2017. - Số 3.- Tr.
26 - 29

MÃ QR

Tóm tắt: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, giải phóng phụ nữ
không chỉ là công việc riêng của phụ nữ mà gắn liền với sự nghiệp
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
83. Nâng tầm vị thế người thợ đáp ứng xu thế hội nhập / Hồng
Vân // Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày 4 tháng 7.- Tr. 4
Tóm tắt: Thực hiện Nghị quyết số 20 năm 2008, của Ban chấp
hành Trung ương Đảng (Khoá X) TP. Cần Thơ đẩy mạnh các hoạt
động đào tạo đội ngũ công nhân, lao động có trình độ và tay, góp
phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố
và nâng cao vị thế của giai cấp công nhân trong tiến trình hội nhập,
công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
84. Phát huy vai trò của nông dân trong sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ hiện
nay / Nguyễn Ngọc Quy, Nguyễn Thanh Sang // Tạp chí Khoa
học Cần Thơ. - 2017. - Số 4.- Tr. 24 - 28
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Tóm tắt: Kết quả, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát huy
vai trò của nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá nông nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ.
85. Khẳng định vị thế người nông dân trong xu thế hội nhập / H.
Vân // Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày 29 tháng 8.- Tr. 8
Tóm tắt: TP. Cần Thơ thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án "Nâng cao vai trò, trách
nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp,
xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam
giai đoạn 2010 - 2020", các cấp Hội Nông dân TP. Cần Thơ không
ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần xây
dựng giai cấp nông dân ngày càng vững mạnh.
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III. KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT
86. Lực đẩy / Mỹ Thanh // Báo Cần Thơ. - 2017. - Số Xuân Đinh
Dậu.- Tr. 10
Tóm tắt: Kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố
Cần Thơ giai đoạn 2004-2015, định hướng phát triển theo tinh
thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển
thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước.
87. Thành phố Cần Thơ trong tiến trình công nghiệp hoá - hiện
đại hoá chuyển dịch cơ cấu kinh tế tạo thời cơ phát triển /
Mỹ Thanh // Báo Cần Thơ. - 2016. - Số Xuân Bính Thân.- Tr.
15
Tóm tắt: Đánh giá kết quả và khó khăn trong quá trình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Cần Thơ và định
hướng trong giai đoạn tiếp theo.
88. Đầu tàu của vùng châu thổ Cửu Long / Hà Triều // Báo Cần
Thơ. - 2013. - Số Xuân Quý Tỵ.- Tr. 10 - 11
Tóm tắt: Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu
Long, gồm (TP. Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau) đã
khẳng định vai trò đầu tàu thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
của vùng, đưa Đồng bằng sông Cửu Long từng bước phát triển
ngang tầm với các vùng miền khác trong cả nước.
89. Nhận thức mới về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần
Thơ / Trần Thanh Bé // Báo Cần Thơ. - 2014. - Ngày 26 tháng
10.- Tr. 3
Bài 1
Tóm tắt: Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và những thành
tựu, hạn chế của thành phố Cần Thơ qua 10 năm phát triển (2004
- 2014).
90. Nhận thức mới về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần
Thơ / Trần Thanh Bé // Báo Cần Thơ. - 2014. - Ngày 27 tháng
10.- Tr. 4
Bài cuối
Tóm tắt: Với điều kiện của "thành phố trẻ", lãnh đạo TP. Cần
Thơ đã đưa ra sáu nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
18
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91. Thành phố Cần Thơ đang bứt phá đi lên / Nguyễn Khánh //
Bản tin Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - 2017. - Số 1 + 2.Tr. 29 - 33
Tóm tắt: Những điểm nổi bật của kinh tế Cần Thơ trong 10
năm, đánh giá những hạn chế và đề xuất một số nhiệm vụ trọng
tâm để hoàn thành mục tiêu trong Nghị quyết 45-NQ/TW của
Bộ Chính trị.
92. Đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện tạo
nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, hiệu quả / Võ Thành
Thống // Báo Cần Thơ. - 2018. - Số Xuân Mậu Tuất.- Tr. 5
Tóm tắt: Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã
hội của thành phố Cần Thơ năm 2017, mục tiêu phát triển trong
năm 2018.
93. Cần Thơ hướng đến thành phố công nghiệp / Nguyễn Huy //
Tạp chí Xây dựng. - 2012. - Ngày 26 tháng10.- Tr. 13
Tóm tắt: Bài trao đổi với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên
BCH TW Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ về phát triển kinh tế
- xã hội năm 2012 và định hướng chiến lược đến năm 2020 của
Thành phố.
94. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế TP. Cần Thơ: Tái
cơ cấu, phát huy nội lực để phát triển bền vững / Mỹ Thanh
// Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày 15 tháng 10.- Tr. 8 - 9
Tóm tắt: Việc chuyển đôi mô hình tăng trưởng của Thành
phố được xác định từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang
phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy
mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững.
95. Xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, công khai,
minh bạch / Thu Hà // Báo Cần Thơ. - 2016. - Số Xuân Bính
Thân.- Tr. 8
Tóm tắt: Bài phỏng vấn ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Uỷ
ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân
lực tại thành phố Cần Thơ.
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96. Hợp lực để phát triển "tứ giác động lực" / Thanh Long // Báo
Cần Thơ. - 2016. - Số Xuân Bính Thân.- Tr. 12 - 13
Tóm tắt: Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long
gồm: TP. Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau đã có sự
phát triển mạnh mẽ. Vùng kinh tế trọng điểm cần có sự liên kết,
để phát triển hơn nữa trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới.
Trong đó, thành phố Cần Thơ đóng vai trò là trung tâm, kết nối
tạo lực đẩy cho toàn vùng.
97. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Thành phố Cần Thơ thông
qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh / Nguyễn Quốc Nghi
// Tạp chí Khoa học Cần Thơ. - 2013. - Số 4.- Tr. 32 - 39
Tóm tắt: Thành phố Cần Thơ luôn được coi là trung tâm kinh
tế, văn hoá, chính trị của vùng ĐBSCL. Để đạt được mục tiêu và
giữ vững vị thế, cần có sự đánh giá PCI và tìm ra cách giải quyết
hiệu quả bài toán này.
98. Đổi mới tư duy để phát triển nhanh và bền vững / Minh
Huyền // Báo Cần Thơ. - 2014. - Ngày 13 tháng 8.- Tr. 9
Tóm tắt: TP. Cần Thơ đang dần đổi mới tư duy, chọn hướng
đi và giải pháp phù hợp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng
hướng và phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp hiện đại vào
năm 2020.
99. Dấu ấn ODA / Thiện Khiêm // Báo Cần Thơ. - 2014. - Ngày 3
tháng 10.- Tr. 3
Tóm tắt: Những năm gần đây, những công trình, dự án từ
nguồn vốn ODA (vốn hỗ trợ phát triển chính thức) trên địa bàn
TP. Cần Thơ đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rất lớn, góp
phần thúc đẩy phát triển thành phố trong tiến trình hội nhập trong
khu vực.
100. Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thành phố Cần Thơ / Võ Hùng
Dũng // Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. - 2013. - Số 3 tháng 3.- Tr.
58 - 67
Tóm tắt: Phân tích tình hình thu hút đầu tư nước ngoài ở
thành phố Cần Thơ và tác động của nó tới phát triển kinh tế. Đưa
ra một số đề xuất và kiến nghị về ưu tiên phát triển ngành, lĩnh
vực kinh tế; hoàn thiện cơ sở hạ tầng; cải thiện môi trường đầu
tư... nhằm tăng cường thu hút FDI, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long trong
thời gian tới.
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101. Đầu tư lạc quan / Nam Hương // Báo Cần Thơ. - 2020. - Số
Xuân Canh Tý.- Tr. 19
Tóm tắt: Kết quả thực hiện chính sách thu hút đầu tư nước
ngoài của thành phố Cần Thơ trong những năm qua.
MÃ QR
102. Hợp lực đầu tư / Thành Đạt // Báo Cần Thơ. - 2017. - Số Xuân
Đinh Dậu.- Tr. 12
Tóm tắt: Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thành
phố Cần Thơ xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, công
khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
và nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
103. Cần Thơ thành phố thân thiện và hấp dẫn nhà đầu tư // Tạp
chí Ngoại thương. - 2012. - Số 35 + 36.- Tr. 13
Tóm tắt: Tiềm năng lợi thế và môi trường đầu tư thông
thoáng của thành phố Cần Thơ sau những đổi mới mạnh mẽ
trong chính sách thu hút đầu tư của thành phố.
104. Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, mở cơ hội phát triển /
Nam Hương // Báo Cần Thơ. - 2014. - Ngày 5 tháng 12.- Tr. 3
Tóm tắt: Trong những năm qua, TP. Cần Thơ đã thực hiện
công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư và hỗ trợ
các doanh nghiệp địa phương tìm kiếm đối tác giao thương, mở
rộng thị trường đã thu được nhiều thành quả. Tuy nhiên, vẫn còn
một số khó khăn cần có những giải pháp phát triển trong thời
gian tới.
105. Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại
TP. Cần Thơ / Nguyễn Thị Mỹ Linh // Tạp chí Tài chính. 2016. - Số 646.- Tr. 53 - 55
Tóm tắt: Đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và
nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nhằm huy động tối đa các
nguồn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng tại TP. Cần Thơ.
106. Thu hút FDI vào thành phố Cần Thơ : Làm gì để đột phá? /
Huỳnh Thanh Nhã // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2013. - Số 21
tháng 11.- Tr. 53 - 55
Tóm tắt: Đánh giá tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) của Thành phố Cần Thơ. Để đẩy mạnh thu hút
nguồn vốn này, Cần Thơ cần có những thay đổi mạnh mẽ trong
chính sách và cách tiếp cận.
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107. Thúc đẩy phát triển hệ thống logistics / Khánh Trung // Báo
Cẩn Thơ. - 2017. - Ngày 16 tháng 10.- Tr. 8
Tóm tắt: Để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá và góp
phần thúc đẩy phát triển chung cho vùng Đồng bằng sông Cửu
Long, thành phố Cần Thơ đang nỗ lực phát triển hệ thống dịch
vụ logistics, kết nối với các địa phương trong vùng.

MÃ QR

108. "Cửa ngõ" vươn ra biển / Minh Huyền // Báo Cần Thơ. - 2015.
- Ngày 27 tháng 3.- Tr. 3
Tóm tắt: Giới thiệu những tiềm năng, cơ hội mới của TP. Cần
Thơ để thu hút đầu tư vào lĩnh vực cảng, hạ tầng logistics và các
lĩnh vực khác.

MÃ QR

109. Cần Thơ, phát huy lợi thế du lịch // Tạp chí Ngoại thương. 2012. - Số 35 + 36.- Tr. 17, 19
Tóm tắt: Những lợi thế du lịch Cần Thơ với nhiều loại hình
hấp dẫn mang nét đặc trưng sông nước Nam Bộ. Tuy nhiên vẫn
cần nhiều sự hỗ trợ chính sách nhà nước và doanh nghiệp.

MÃ QR

110. Khai thác thế mạnh du lịch của thành phố Cần Thơ trong xu
thế hội nhập ASEAN / Trần Thị Xuân Mai // Tạp chí Khoa học
chính trị. - 2015. - Số 5.- Tr. 92 - 96
Tóm tắt: Phân tích thế mạnh về phát triển du lịch của thành
phố Cần Thơ và đề ra các giải pháp khai thác thế mạnh của thành
phố.
111. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch trên địa
bàn TP. Cần Thơ / Ngô Nguyễn Hiệp Phước // Tạp chí Kinh tế
và Dự báo. - 2018. - Số 15.- Tr. 82 - 84
Tóm tắt: Thực trạng du lịch và quản lý nhà nước về du lịch
trên địa bàn TP. Cần Thơ, phân tích và đề xuất một số giải pháp
hoàn thiện quản lý nhà nước về du lịch, góp phần phát triển du
lịch Cần Thơ trong thời gian tới.
112. Cần Thơ - Du lịch là nền tảng cho tăng trưởng bền vững / Lê
Minh Sơn // Tạp chí Du lịch. - 2017. - Số 1 + 2.- Tr. 82 - 83
Tóm tắt: Một số giải pháp phát triển du lịch Cần thơ trong
thời gian tới, từng bước khẳng định vị thế, xứng tầm với vai trò
đầu mối trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, đưa du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.
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113. "Đòn bẩy" phát triển du lịch Cần Thơ / Ái Lam // Báo Cần
Thơ. - 2016. - Ngày 30 tháng 10.- Tr. 5
Tóm tắt: Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, nền
tảng cho tăng trưởng bền vững, Thành uỷ Cần Thơ đã ban hành
Nghị quyết 03 về đẩy mạnh phát triển du lịch và UBND TP Cần
Thơ có Kế hoạch số 111 về thực hiện nghị quyết 03 của Thành
uỷ, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, du lịch Cần Thơ xứng
tầm trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
114. Cảnh sắc Tây Đô / Anh Khoa // Báo Cần Thơ. - 2017. - Số Xuân
Đinh Dậu.- Tr. 14
Tóm tắt: Thành phố Cần Thơ đã có nhiều dự án, công trình
trọng điểm như Cầu đi bộ, bến Ninh Kiều, công viên Lưu Hữu
Phước… làm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng đô thị thông
minh, hiện đại.
115. Sức bật của du lịch Cần Thơ / Ái Lam // Bản tin Ban Tuyên
giáo Thành uỷ Cần Thơ. - 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 32 - 35
Tóm tắt: Sau 15 năm, du lịch Cần Thơ phát triển mạnh mẽ,
ghi dấu trên bản đồ du lịch quốc gia là điểm đến hấp dẫn với du
khách trong nước và quốc tế. Sự phát triển du lịch của Cần Thơ
toàn diện về số lượng và chất lượng.
116. Du lịch Cần Thơ - Hội nhập bằng sự độc đáo và chất lượng /
Ái Lam // Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 6 tháng 5.- Tr. 5
Tóm tắt: Bước phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch
vụ của ngành du lịch Cần Thơ, góp phần thúc đẩy và tạo nhiều
cơ hội để ngành công nghiệp không khói thu hút nhiều dự án đầu
tư trong thời gian tới.
117. Gợi ý chính sách phát triển du lịch bền vững ở thành phố
Cần Thơ – nhìn từ các điểm nghẽn / Nguyễn Quốc Nghi // Tạp
chí Khoa học Cần Thơ. - 2018. - Số 3.- Tr. 16 - 19, 23
Tóm tắt: Với cách tiếp cận phát triển du lịch bền vững, bài
viết tập trung phân tích, làm rõ những điểm nghẽn của ngành du
lịch thành phố Cần Thơ ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững.
Đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm định hướng ngành du lịch
Cần Thơ phát triển bền vững.
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118. Cần Thơ khai thác thế mạnh du lịch đường sông / Nguyễn
Minh Tuấn // Tạp chí Du lịch. - 2019. - Số 10.- Tr. 32 - 33
Tóm tắt: Cần Thơ là thành phố nằm ở trung tâm Đồng bằng
sông Cửu Long, nơi có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.
Với vị trí địa lý nằm dọc theo các sông lớn, Cần Thơ có điều
kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch đường sông.
119. Cần Thơ - điểm du lịch "xanh" hấp dẫn / Phan Thế Cải // Tạp
chí Du lịch. - 2016. - Số 12.- Tr. 40 - 41
Tóm tắt: Giới thiệu những điểm du lịch xanh hấp dẫn nhất tại
Cần Thơ - từ đồng ruộng, sông nước đến những khu vườn sinh
thái ngào ngạt hương hoa và cây trái.
120. Du lịch Mice ở thành phố Cần Thơ - Định hướng và giải
pháp / Huỳnh Hoang Khả // Tạp chí Khoa học Cần Thơ. - 2014.
- Số 4.- Tr. 29 - 32
Tóm tắt: Khái quát tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch
Mice ở TP. Cần Thơ, đề xuất một số định hướng và giải pháp
chủ yếu phát triển du lịch Mice ở TP. Cần Thơ.
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121. Các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ // Tạp
chí Khu công nghiệp Việt Nam. - 2012. - Số 143.- Tr. 22
Tóm tắt: Cung cấp thông tin về các khu công nghiệp đang
hoạt động và đang quy hoạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
MÃ QR
122. Tầm nhìn mới công nghiệp Cần Thơ / Anh Khoa // Báo Cần
Thơ. - 2013. - Số Báo Xuân Quý Tỵ.- Tr. 14
Tóm tắt: Công nghiệp Cần Thơ với những thành quả đạt được
từ khi Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và
tầm nhìn hướng đến công nghiệp công nghệ cao trong tương lai.
123. Nông thôn Cần Thơ ngày càng khởi sắc / Duyên Hải // Bản tin
Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - 2017. - Số 8.- Tr. 34 - 37
Tóm tắt: Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện nghị
quyết số 09-NQ/TU của thành uỷ Cần Thơ về "Đẩy mạnh thực
hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn
mới đến năm 2020", những hạn chế, đề ra những giải pháp trong
thời gian tới.
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124. Tái cơ cấu nông nghiệp TP Cần Thơ - Nâng cao giá trị, hàm
lượng chất xám trong sản phẩm nông nghiệp / Mỹ Thanh //
Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 10 tháng 3.- Tr. 8 - 9
Tóm tắt: Bắt tay vào xây dựng Đề án tái cơ cấu nông nghiệp,
TP. Cần Thơ bám sát mục tiêu lớn là nâng cao giá trị gia tăng
các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp theo hướng bền vững.
Trong đó, tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu
thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng một đơn vị diện
tích, đem lại lợi nhuận thích đáng cho nông dân.
125. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao / Minh
Huyền // Báo Cần Thơ. - 2017. - Ngày 10 tháng 5.- Tr. 8
Tóm tắt: Với vai trò là trung tâm khoa học, kỹ thuật của vùng,
thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh các giống cây trồng, vật nuôi
cung cấp cho toàn vùng. Đây là những lợi thế lớn để thành phố
tiến tới việc xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao và thu hút các doanh nghiệp vào tham gia đầu tư cả chiều
rộng lẫn chiều sâu.
126. Diện mạo mới cho nông nghiệp đô thị / Nhóm phóng viên kinh
tế // Báo Cần Thơ. - 2018. - Ngày 28 tháng 2.- Tr. 8
Bài 1 : Nông nghiệp đô thị chuyển mình
Tóm tắt: Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh đầu tư phát triển các
mô hình nông nghiệp đô thị công nghệ cao ở vùng ven đô theo
hướng đảm bảo an toàn, giảm chi phí, tăng lợi nhuận...mở ra
triển vọng gia tăng giá trị hàng nông sản và thu nhập cho nhà
nông,là hướng đi chiến lược đưa nông nghiệp đô thị phát triển
bền vững.
127. Diện mạo mới cho nông nghiệp đô thị / Nhóm phóng viên kinh
tế // Báo Cần Thơ. - 2018. - Ngày 1 tháng 3.- Tr. 8
Bài 2 : Trợ lực phát triển vành đai xanh
Tóm tắt: Nắm bắt xu hướng phát triển nông nghiệp đô thị đã
và đang lan toả trên địa bàn, thành phố Cần Thơ tập trung tái cấu
trúc nông nghiệp gắn với xây dựng mô hình khuyến nông phát
triển nông nghiệp đô thị, quy hoạch vành đai xanh nông nghiệp
cung cấp các sản phẩm nông sản cho khu vực nội đô, góp phần
xây dựng các mô hình nông nghiệp thích ứng với yêu cầu thị
trường.
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128. Diện mạo mới cho nông nghiệp đô thị / Nhóm phóng viên kinh
tế // Báo Cần Thơ. - 2018. - Ngày 2 tháng 3.- Tr. 8
Bài cuối : Đầu tư công nghệ, tìm đầu ra cho sản phẩm
Tóm tắt: Nêu lên những vấn đề cân đối cung cầu để đảm bảo
thu nhập cho nông hộ, đầu tư công nghệ cao, nhằm duy trì tính
bền vững cho các mô hình nông nghiệp đô thị

MÃ QR

129. Quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị Cần Thơ sau 15 năm
trở thành thành phố trực thuộc Trung ương / Trần Quốc
Trung // Tạp chí Cộng sản. - 2018. - Số 912.- Tr. 85 - 89
Tóm tắt: Những kết quả đạt được về công tác quy hoạch và
quản lý quy hoạch đô thị Cần Thơ sau 15 năm trở thành thành
phố trực thuộc Trung ương; những hạn chế, bất cập và bài học
kinh nghiệm. Một số nhiệm vụ, giải pháp để công tác quy hoạch
đô thị thực sự là công cụ định hướng, quản lý phát triển kinh tế
- xã hội đạt hiệu quả.
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130. Cần Thơ là thành phố đầu tiên khởi công dự án nâng cấp đô
thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Thiện Khiêm // Báo Cần
Thơ. - 2013. - Ngày 17 tháng 06.- Tr. 08
Tóm tắt: Trao đổi với ông Huỳnh Thanh Sử - Phó giám đốc
dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - tiểu dự án TPCT từ nguồn
vốn vay của Ngân hàng Thế giới sẽ chính thức khởi công xây
dựng tại địa bàn quận Bình Thuỷ. Dự án góp phần hoàn thành
mục tiêu cải thiện điều kiện sống và môi trường ở những khu
vực ngập nghẹt, ô nhiễm tại một số quận trên địa bàn thành phố.
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131. Chú trọng các giải pháp phát triển đô thị an toàn, bền vững /
Hà Văn // Báo Cần Thơ. - 2012. - Ngày 18 tháng 9.- Tr. 6
Tóm tắt: Những ý kiến của các đại biểu tham dự toạ đàm
"Giải pháp chỉnh trang đô thị quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ".
Trong đó nhấn mạnh việc chú trọng các giải pháp phát triển đô
thị an toàn, bền vững.
132. Hai dự án nâng cấp đô thị làm thay đổi cuộc sống người dân /
Quốc Khánh, Thiện Khiêm // Báo Cần Thơ. - 2014. - Ngày 17
tháng 8.- Tr. 10
Tóm tắt: Năm 2014, TP. Cần Thơ thực hiện hai dự án nâng
cấp đô thị do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ, hướng đến xoá bỏ tình
trạng ngập nghẹt, ô nhiễm tại các khu đô thị, giúp cải thiện đời
sống, nâng cao điều kiện vệ sinh môi trường của người dân.
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133. Đầu tư tăng khả năng thích ứng cho đô thị / Minh Huyền //
Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày 13 tháng 12.- Tr. 10
Tóm tắt: Dự án phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả
năng thích ứng của đô thị (gọi tắt là dự án 3) với 3 hợp phần
chính gồm kiểm soát ngập lụt và vệ sinh môi trường, phát triển
hành lang đô thị, tăng cường quản lý đô thị thích ứng với biến
đổi khí hậu.
134. Nâng tầm đô thị miền sông nước / Anh Khoa // Báo Cần Thơ.
- 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 21
Tóm tắt: Các dự án nâng cấp đô thị của TP. Cần Thơ, góp
phần nâng tầm đô thị Cần Thơ trong mục tiêu chung của cả hệ
thống chính trị, xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện
đại, khẳng định vị thế của một đô thị lớn của vùng Đồng bằng
sông Cứu Long.
135. Diện mạo mới của vùng đất Tây Đô / Nguyễn Tấn Dược // Tạp
chí Kinh tế và Dự báo. - 2012. - Số 523 tháng 6.- Tr. 37
Tóm tắt: Những đóng góp của ngành xây dựng đối với những
thay đổi tích cực của diện mạo thành phố Cần Thơ trong những
năm qua. Trình bày nhiệm vụ trọng tâm của Sở Xây dựng TP.
Cần Thơ trong năm 2012.
136. Đô thị Cần Thơ - 15 năm “Thay da đổi thịt" / Anh Khoa //
Báo Cần Thơ. - 2018. - Ngày 27 tháng 8.- Tr. 4
Tóm tắt: Từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương,
trải qua 15 năm phát triển, thành phố Cần Thơ đã tập trung mọi
nguồn lực để triển khai thực hiện các đề án, chương trình, dự án
đầu tư, kêu gọi đầu tư tăng cường cơ sở hạ tầng, từng bước nâng
chất và mở rộng các khu đô thị hiện hữu, xây dựng khô đô thị
mới.
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137. Cần Thơ xứng tầm là đầu mối giao thương Đồng bằng sông
Cửu Long / Lưu Quốc Thắng // Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày
20 tháng 1.- Tr. 3
Tóm tắt: Bài viết trình bày những thành tựu đạt được trong
lĩnh vực thương mại - dịch vụ của TP. Cần Thơ năm 2014.
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138. Để xứng tầm trung tâm thương mại vùng ĐBSCL / Nam
Hương // Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 23 tháng 9.- Tr. 4
Tóm tắt: Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 45NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ
trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thành phố tập trung

MÃ QR

27

Tập thông tin bài trích báo - tạp chí chuyên đề “TP. CẦN THƠ XÂY DỰNG, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN”

thực hiện nhiều giải pháp, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp
đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
139. Giải pháp phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung
tâm thương mại - dịch vụ của vùng Tây Nam Bộ / Nguyễn
Ngọc Quy, Nguyễn Tiến Dũng // Tạp chí Khoa học Cần Thơ. 2016. - Tháng 1.- Tr. 25 - 33
Tóm tắt: Một số nội dung về phát triển ngành thương mại dịch vụ, đưa ra hai nhóm giải pháp chính trong thúc đẩy thành
phố Cần Thơ trở thành Trung tâm Thương mại - Dịch vụ của
vùng Tây Nam Bộ.
140. Hoà nhịp giao thương / Thiện Khiêm // Báo Cần Thơ. - 2019.
- Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 26 : Những "người tiên phong" mang
dịch vụ đến mọi nhà
Tóm tắt: Thực trạng phát triển của lĩnh vực thương mại - dịch
vụ tại thành phố Cần Thơ và định hướng phát triển trong tương
lai.
141. Hoà nhịp giao thương / Minh Huyền // Báo Cần Thơ. - 2019. Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 27 : Kết nối và lan toả
Tóm tắt: Sự phát triển hệ thống giao thông của thành phố Cần
Thơ, góp phần kết nối các tỉnh thành trong khu vực, thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội.
142. Phát triển logistics - Cơ sở quan trọng để thành phố Cần Thơ
trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của Đồng bằng
sông Cửu Long / Nguyễn Hồng Gấm // Tập san Thông tin khoa
học Trường cao đẳng KT- KT Cần Thơ. - 2017. - Số 7.- Tr. 19 23
Tóm tắt: Làm rõ tính tất yếu, khách quan của việc xây dựng
và phát triển trung tâm logistics của ĐBSCL tại TP. Cần Thơ,
một trong những tiền đề quan trọng để xây dựng TP. Cần Thơ
thành trung tâm thương mại - dịch vụ của vùng cả nước.
143. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Nam" ở Cần Thơ: Hiệu ứng và giải pháp / Lê Phương // Bản
tin Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - 2019. - Số Xuân Kỷ
Hợi.- Tr. 64 - 66
Tóm tắt: Hiệu ứng của Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam" ở Cần Thơ. Đề xuất một số giải pháp
để cuộc vận động tiếp tục tạo được chuyển biến tích cực và có
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sự lan toả sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân thành phố trong
thời gian tới.
144. Thương mại tiện ích / Văn Cộng // Báo Cần Thơ. - 2020.- Số
Xuân Canh Tý. - Tr. 25
Tóm tắt: Hệ thống hạ tầng thương mại tại Cần Thơ đang đổi
mới, chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại hoá và đa dạng
tiện ích.
145. Điểm hẹn giao thương / Khánh Nam // Báo Cần Thơ. - 2017. Số Xuân Đinh Dậu.- Tr. 13
Tóm tắt: Thành phố Cần Thơ xác định thương mại - dịch vụ
chiếm vị trí hàng đầu trong cơ cấu kinh tế, với mục tiêu đưa
thành phố vươn lên xứng tầm là trung tâm thương mại - dịch vụ
của vùng trên nhiều lĩnh vực.
146. Thành phố Cần Thơ đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả
kinh tế tập thể / Trần Quốc Trung // Tạp chí Cộng sản. - 2019.
- Số 18.- Tr. 67 - 71
Tóm tắt: Bước phát triển của kinh tế tập thể ở thành phố Cần
Thơ; những vấn đề cần quan tâm và một số giải pháp tiếp tục đổi
mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ở Cần Thơ.
147. Kinh tế tập thể ở thành phố Cần Thơ / Trần Hoàng Hiểu //
Tạp chí Kinh tế và Dự báo. - 2014. - Số 14.- Tr. 50 - 52
Tóm tắt: Qua 10 năm xây dựng và phát triển, kinh tế tập thể
của TP. Cần Thơ đã có những bước phát triển. Nhiều mô hình tổ
hợp tác, hợp tác xã phát huy sức mạnh liên kết, đóng góp vào sự
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
148. Phát huy sức mạnh kinh tế tập thể / Mỹ Hoa // Báo Cần Thơ.
- 2013. - Ngày 18 tháng 10.- Tr. 3
Tóm tắt: Một số mô hình điển hình, mô hình tổ hợp tác, hợp
tác xã đang phát huy sức mạnh liên kết, tạo bước phát triển mới,
đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần
Thơ.
149. Doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của thành phố /
Thu Hoài // Báo Cần Thơ. - 2013.- Ngày 5 tháng 12. - Tr. 8
Tóm tắt: Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, nhiều doanh
nghiệp phấn khởi về những kết quả đạt được và tin tưởng TP.
Cần Thơ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
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150. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình phát
triển thành phố Cần Thơ thành trung tâm thương mại của
vùng / Nguyễn Thị Mơ, Trần Thị Kim Chi // Tập san Khoa học
và Đào tạo. - 2017. - Số 2.- Tr. 28 - 36
Tóm tắt: Hệ thống doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
thành phố Cần Thơ có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế
và xã hội của thành phố, là nơi quy tụ,sử dụng tài năng và các
tiềm lực của thành phố.
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151. Cần Thơ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ / Lê Ngọc Bảy
// Tạp chí Con số & Sự kiện. - 2012. - Số 12.- Tr. 28 - 29
Tóm tắt: Số lượng, quy mô và sự phân bổ các ngành sản xuất
của doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ. Sự đóng góp của các
doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế vào tăng trưởng
kinh tế, thu ngân sách và giải quyết công ăn việc làm ngày càng
lớn. Nêu lên các khuyến nghị để cộng đồng doanh nghiệp đứng
vững và phát triển hơn, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế
thành phố.
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152. Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ : Nâng tầm
doanh nghiệp Việt / Nhóm PV kinh tế // Báo Cần Thơ. - 2017. Ngày 7 tháng 11.- Tr. 8 - 9
Bài 1 : Những điểm sáng
Tóm tắt: Khu vực kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ những
năm qua không ngừng lớn mạnh và đóng góp tích cực, quan
trọng cho kinh tế - xã hội thành phố. Nhiều doanh nghiệp vượt
khó, trở thành "điểm sáng" trong phát triển.
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153. Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ : Nâng tầm
doanh nghiệp Việt / Nhóm PV kinh tế // Báo Cần Thơ. - 2017. Ngày 8 tháng 11.- Tr. 8 - 9
Bài 2 : Kiến tạo hỗ trợ doanh nghiệp
Tóm tắt: Những năm qua, kinh tế thành phố Cần Thơ tăng
trưởng khá tích cực. Kết quả này có sự đóng góp lớn từ khu vực
kinh tế tư nhân và nỗ lực của thành phố trong việc kiến tạo môi
trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
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154. Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ : Nâng tầm
doanh nghiệp Việt / Nhóm PV kinh tế // Báo Cần Thơ. - 2017. Ngày 9 tháng 11.- Tr. 8 - 9
Bài 3 : Nội lực hạn chế - Cần giải pháp để khắc phục
Tóm tắt: Những yếu kém của khu vực kinh tế tư nhân tại
thành phố Cần Thơ.
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155. Phát triển kinh tế tư nhân ở thành phố Cần Thơ : Nâng tầm
doanh nghiệp Việt / Nhóm PV kinh tế // Báo Cần Thơ. - 2017. Ngày 10 tháng 11.- Tr. 8 - 9
Bài cuối : Đồng hành, phục vụ doanh nghiệp
Tóm tắt: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ khẳng định: Tiếp tục
đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, trước những khó khăn
doanh nghiệp đã và đang gặp phải.
156. Đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông thành phố Cần Thơ Tạo sức bật cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Thiện
Khiêm // Báo Cần Thơ. - 2013. - Ngày 31 tháng 5.- Tr. 3
Tóm tắt: Cầu Cần Thơ, Cảng Hàng không Quốc tế Cần Thơ,
cảng biển Cái Cui... là những công trình có quy mô và tầm vóc
tiêu biểu của Cần Thơ, phục vụ giao thông cho cả vùng Đồng
bằng sông Cửu long. Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, Thành
phố Cần Thơ đã được đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng cho hệ
thống hạ tầng giao thông và đang phát huy hiệu quả, tạo sức bật
cho cả vùng đồng bằng.
157. Giao thông mở lối / Tuyết Trinh // Báo Cần Thơ. - 2020. - Số
Xuân Canh Tý.- Tr. 18
Tóm tắt: Hạ tầng giao thông thành phố được quy hoạch, phát
triển vượt bật tạo lợi thế về hạ tầng liên hoàn để hiện thực hoá
liên kết vùng. Đây là tiền đề quan trọng đưa Cần Thơ trở thành
mỡ động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội.
158. Vươn ra biển... / Mỹ Hoa // Báo Cần Thơ. - 2016. - Số Xuân
Bính Thân.- Tr. 22
Tóm tắt: Sự phát triển của hệ thống cảng ở Cần Thơ tạo lợi
thế, tiềm năng phát triển dịch vụ logistics vận tại đường thuỷ,
thu hút đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ kinh tế của
thành phố và cả vùng trong tiến trình hội nhập giao thương quốc
tế.
159. Bệ phóng cho đất chín rồng / Thanh Long // Báo Cần Thơ. 2016. - Số Xuân Bính Thân.- Tr. 23
Tóm tắt: Vận tải đường biển đang dần được hoàn thiện, cùng
với đó là sự phát triển hệ thống đường bộ và đường hàng không
sẽ được đẩy mạnh đầu tư, đồng bộ và kết nối, đưa Cần Thơ trở
thành đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên
vận quốc tế.
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160. Môi trường và bảo vệ môi trường ở Cần Thơ / Đỗ Quyên //
Tạp chí Khoa học Cần Thơ. - 2008. - Số 2.- Tr. 19 - 21
Tóm tắt: Thực trạng môi trường và công tác bảo vệ môi
trường ở Cần Thơ; kiến nghị các giải pháp để công tác bảo vệ
môi trường nâng cao hiệu quả hơn nữa trong tương lai.
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161. Nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu / Hà Văn // Báo Cần Thơ. 2014. - Ngày 23 tháng 12.- Tr. 6
Tóm tắt: Những ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu đối với TP.
Cần Thơ và những dự án, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu
cho cộng đồng dân cư.
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162. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu / T. Trinh // Báo Cần
Thơ. - 2016. - Ngày 23 tháng 9.- Tr. 2 - 3
Tóm tắt: TP. Cần Thơ chủ động tham gia tích cực các chương
trình, dự án thích ứng biến đổi khí hậu và bước đầu mang lại hiệu
quả.
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163. Để TP. Cần Thơ thích ứng mạnh mẽ hơn với biến đổi khí
hậu / Thanh Long // Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 24 tháng 5.Tr. 4
Tóm tắt: Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu TP
Cần Thơ giai đoạn 2015-2030.
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164. Các dự án kè sông Cần Thơ : Tăng cường khả năng ứng phó
với biến đổi khí hậu / Anh Khoa // Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày
25 tháng 10.- Tr. 10
Tóm tắt: Thành phố Cần Thơ đã và đang tranh thủ sự hỗ trợ
từ Trung ương, nguồn vốn tài trợ, cân đối nguồn vốn ngân sách
địa phương để triển khai thực hiện các dự án kè sông Cần Thơ
nhằm chống sạt lở bờ sông, chống ngập khu vực trung tâm thành
phố, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị và điểm nhấn cho TP. Cần
Thơ.
165. Cần Thơ ứng phó với xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu gây
ra / Hà Văn // Báo Cần Thơ. - 2013. - Ngày 31 tháng 7.- Tr. 6
Tóm tắt: Xâm nhập mặn là một trong những hiện tượng biến
đổi khí hậu xảy ra thường niên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long. Thành phố Cần Thơ thực hiện dự án "Nâng cao khả năng
chống chịu của Thành phố Cần Thơ để ứng phó với xâm nhập
mặn do biến đổi khí hậu gây ra" nhằm tìm biện pháp ứng phó,
hạn chế tác hại do xâm nhập mặn gây ra...
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166. Kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 02- NQ/ TU ngày
01/8/2016 của Thành uỷ "Về phát triển, ứng dụng khoa học
và công nghệ" / Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
// Tạp chí Khoa học Cần Thơ. - 2019. - Số 3.- Tr. 48 - 52
Tóm tắt: Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/ TU
ngày 01/8/2016 của Thành uỷ "Về phát triển, ứng dụng khoa học
và công nghệ"; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục
thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TU.
167. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học để đáp ứng yêu cầu phát
triển của thành phố / Thảo Mộc // Báo Cần Thơ. - 2013. - Ngày
19 tháng 10.- Tr. 7
Tóm tắt: Trao đổi giữa phóng viên với Tiến sĩ Trần Thanh
Bé, Viện trưởng Viện Kinh tế - xã hội thành phố về đề tài
"Chương trình khoa học và công nghệ TP Cần Thơ giai đoạn
2010-2020 và tầm nhìn đến năm 2030".
168. Nghiên cứu khoa học hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
/ Thuỳ Trang // Báo Cần Thơ. - 2012. - Ngày 28 tháng 7.- Tr. 7
Tóm tắt: Tiềm năng và thách thức đối với hoạt động phát
triển khoa học xã hội nhân văn trong quá trình phát triển kinh tế
- xã hội của thành phố Cần Thơ.
169. Phát triển khoa học - công nghệ hướng đến nền kinh tế tri
thức / Thảo Mộc // Báo Cần Thơ. - 2013. - Ngày 11 tháng 10.Tr. 3
Tóm tắt: Đánh giá vị thế và tiềm năng của khoa học - công
nghệ trong mục tiêu hướng đến nền kinh tế tri thức của thành
phố Cần Thơ thông qua việc phân tích những lợi ích và ứng dụng
của nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện tại Cần Thơ.
170. Thành phố Cần Thơ tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 tầm
nhìn và đề xuất giải pháp / Trần Ngọc Nguyên // Ấn phẩm Liên
Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP. Cần Thơ. - 2019.- Số
Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 25 - 27
Tóm tắt: Việc tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 trong nước
và quốc tế của thành phố Cần Thơ; đề xuất một số giải pháp tiếp
tục nâng cao nhận thức và phát triển kỹ năng trong thời kỳ số
hoá và hội nhập toàn cầu về công nghệ.
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171. Phát triển Cần Thơ trở thành đô thị thông minh là cơ hội lớn
để phát huy tiềm năng và thế mạnh của thành phố trung tâm,
động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long / Dương Thế
Dũng // Ấn phẩm Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật TP.
Cần Thơ. - 2019.- Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 37 - 39
Tóm tắt: Những nội dung cơ bản của Đề án "Xây dựng thành
phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 20162025".
172. Tổng kết chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành
phố Cần Thơ giai đoạn 2012 - 2015 / Thanh Điệp // Tạp chí
Khoa học Cần Thơ. - 2016. - Tháng 1.- Tr. 56 - 61
Tóm tắt: Đánh giá kết quả đạt được từ chương trình hỗ trợ
phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012 2015, những thuận lợi và khó khăn của chương trình, đề xuất
những giải pháp cải thiện.
173. Xây dựng Chiến lược thích ứng của Cần Thơ / Hà Triều //
Báo Cần Thơ. - 2016. - Ngày 12 tháng 01.- Tr. 8 - 9
Tóm tắt: Thành phố Cần Thơ tham gia "Chương trình 100
thành phố có khả năng chống chịu". Ngày 13/12/2016, TP. Cần
Thơ chính thức khởi động chương trình về Chiến lược thích ứng
của TP. Cần Thơ.
174. Tạo nền tảng để bứt phá / Lệ Thu // Báo Cần Thơ. - 2019.- Số
Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 25
Tóm tắt: Những thành tựu trên lĩnh vực khoa học - công nghệ
của thành phố Cần Thơ, đang được đầu tư theo hướng vì sự phát
triển đột phá, đảm bảo hài hoà giữa kinh tế, xã hội và môi trường.
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IV. AN NINH QUỐC PHÒNG - ĐỐI NGOẠI
175. Công an TP. Cần Thơ "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" /
Nhóm PV XH - PL // Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày 13 tháng 8.Tr. 3
Bài 1 : Củng cố lực lượng, quyết tâm bảo vệ thành quả cách
mạng
Tóm tắt: Trải qua 70 năm (1945 - 2015) xây dựng và trưởng
thành, lực lượng Công an nhân dân (CAND) cả nước nói chung
và CAND TP. Cần Thơ nói riêng không ngừng lớn mạnh, ngày
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càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Được trui rèn từ trong những
ngày kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ, lực lượng An ninh
Cần Thơ (nay là Công an TP. Cần Thơ) đã thể hiện rõ bản lĩnh, ý
chí kiên cường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
176. Công an TP. Cần Thơ "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" /
Nhóm PV XH - PL // Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày 14 tháng 8.Tr. 3
Bài 2 : Đánh tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch
Tóm tắt: Trải qua 70 năm (1945 - 2015) xây dựng và trưởng
thành, lực lượng Công an nhân dân (CAND) cả nước nói chung
và CAND TP. Cần Thơ nói riêng không ngừng lớn mạnh, ngày
càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Được trui rèn từ trong những
ngày kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ, lực lượng An ninh
Cần Thơ (nay là Công an TP. Cần Thơ) đã thể hiện rõ bản lĩnh, ý
chí kiên cường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
177. Công an TP. Cần Thơ "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" /
Nhóm PV XH - PL // Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày 15 tháng 8.Tr. 3
Bài 3 : Vững vàng trên trận tuyến
Tóm tắt: Trải qua 70 năm (1945 - 2015) xây dựng và trưởng
thành, lực lượng Công an nhân dân (CAND) cả nước nói chung
và CAND TP. Cần Thơ nói riêng không ngừng lớn mạnh, ngày
càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Được trui rèn từ trong những
ngày kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ, lực lượng An ninh
Cần Thơ (nay là Công an TP. Cần Thơ) đã thể hiện rõ bản lĩnh, ý
chí kiên cường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
178. Công an TP. Cần Thơ "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" /
Nhóm PV XH - PL // Báo Cần Thơ. - 2015. - Ngày 16 tháng 8.Tr. 3
Bài cuối : Xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước
hiện đại
Tóm tắt: Trải qua 70 năm (1945 - 2015) xây dựng và trưởng
thành, lực lượng Công an nhân dân (CAND) cả nước nói chung
và CAND TP. Cần Thơ nói riêng không ngừng lớn mạnh, ngày
càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Được trui rèn từ trong những
ngày kháng chiến chống Pháp đến chống Mỹ, lực lượng An ninh
Cần Thơ (nay là Công an TP. Cần Thơ) đã thể hiện rõ bản lĩnh, ý
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chí kiên cường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
179. Công an thành phố Cần Thơ - Lực lượng nồng cốt, trọng yếu
trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của
nhân dân / PV // Ấn phẩm Công an thành phố Cần Thơ. - 2019.Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 3 - 5, 9
Tóm tắt: Bài phỏng vấn đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư
Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về kết
quả đạt được của lực lượng Công an thành phố trong năm 2018;
những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của Công an thành phố
trong năm 2019.
180. Công an thành phố Cần Thơ tinh gọn bộ máy, bảo đảm an
ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội của thành phố / Lê Quang Mạnh // Ấn phẩm Công an
thành phố Cần Thơ. - 2020.- Số Xuân Canh Tý. - Tr. 4 - 5
Tóm tắt: Bài phỏng vấn đồng chí Lê Quang Mạnh - Phó Bí thư
Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ về những kết quả đạt
được trong năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của
Công an thành phố trong năm 2020 của Công an TP. Cần Thơ.
181. Quan tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra Công an
thành phố đủ sức đám ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới / Bùi Trọng Thế // Ấn phẩm Công an thành phố Cần Thơ. 2019.- Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 10 - 12
Tóm tắt: Những kết quả đạt được của lưc lượng Cảnh sát điều
tra Công an thành phố trong năm 2018; công tác trọng tâm cần
tập trung chỉ đạo để tiếp tục phát huy những kết quả đat được,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình
hình mới.
182. Công an thành phố Cần Thơ với công tác phòng, chống khủng
bố và đấu tranh với các hoạt động gây mất an ninh chính trị /
Định Văn Nơi // Ấn phẩm Công an thành phố Cần Thơ. - 2019.Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 19 - 21
Tóm tắt: Những kinh nghiệm của Công an thành phố Cần Thơ
trong công tác phòng, chống khủng bố và đấu tranh với các hoạt
động gây mất an ninh, chính trị trên địa bàn.
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183. Công an thành phố Cần Thơ tích cực tham gia phòng ngừa.
đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền quan điểm sai
trái, thù địch trên không gian mạng / Đinh Văn Nơi // Ấn phẩm
Công an thành phố Cần Thơ. - 2020.- Số Xuân Canh Tý. - Tr. 14
- 15
Tóm tắt: Nội dung, phương thức trọng tâm mà các thế lực thù
địch, phản động sử dụng để hoạt động tuyên truyền quan điểm sai
trái, thù địch trên không gian mạng. Công tác trọng tâm của Công
an TP. Cần Thơ để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp
thời các hoạt động tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch trên
không gian mạng.
184. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm
pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa
bàn thành phố Cần Thơ / Bùi Trọng Thế // Ấn phẩm Công an
thành phố Cần Thơ. - 2020.- Số Xuân Canh Tý. - Tr. 8 - 9
Tóm tắt: Công an thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai
công tác nắm tình hình, đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy
hiểm, phức tạp của tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến
hành vi "tín dụng đen", tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ
nhiều giải pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả, cơ
bản đẩy lùi vấn nạn "tín dụng đen".
185. Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu
hộ, cứu nạn Công an thành phố Cần Thơ "vừa hồng, vừa
chuyên" / Trần Đức Đình // Ấn phẩm Công an thành phố Cần
Thơ. - 2020.- Số Xuân Canh Tý. - Tr. 14 - 15
Tóm tắt: Tổ chức, bộ máy và biên chế của Cảnh sát phòng
cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an thành phố Cần Thơ
kể từ tháng 9 năm 2018 sau khi sáp nhập vào Công an thành phố.
Những kết quả đạt được, một số hạn chế và đề ra những giải pháp
để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
186. Lực lượng hậu cần Công an thành phố Cần Thơ học tập, thực
hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân / Lương Văn Bền
// Ấn phẩm Công an thành phố Cần Thơ. - 2020.- Số Xuân Canh
Tý. - Tr. 10 - 11
Tóm tắt: Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và tiếp tục phát huy
truyền thống của lực lượng hậu cần theo phương châm "đúng, đủ,
chính xác, kịp thời", lực lượng hậu cần Công an TP. Cần Thơ tập
trung học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.
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187. Công an chính quy về xã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự
tại cơ sở / Nguyễn Xuân Xinh // Ấn phẩm Công an thành phố Cần
Thơ. - 2019.- Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 26 - 27
Tóm tắt: Vai trò của công an xã; việc tăng cường lực lượng
chính quy xuống cơ sở góp phần đảm bảo an ninh, trật tự; những
lời nhắn gửi với các đồng chí công an được tăng cường nhận
nhiệm vụ ở cơ sở.
188. Lực lượng vũ trạng thành phố Cần Thơ - Rạng danh đơn vị
anh hùng / Anh Dũng, Phạm Trung // Báo Cần Thơ. - 2015. Ngày 28 tháng 7.- Tr. 4
Bài 1 : Toàn dân một ý chí
Tóm tắt: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang
Cần Thơ (30/7/1945 - 30/7/2015), loạt bài viết giới thiệu những
chiến công của LLVT trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp,
chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn, trong thời bình,
LLVT thành phố luôn phát huy là đội quân công tác, đội quân lao
động; Tham mưu đắc lực cho cấp uỷ Đảng, chính quyền xây dựng
nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; Là lực lượng nòng cốt giữ
vững ổn định an ninh chính trị, ứng phó nhanh và hiệu quả với
các tình huống xảy ra trên địa bàn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy
cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
189. Lực lượng vũ trạng thành phố Cần Thơ - Rạng danh đơn vị
anh hùng / Anh Dũng, Phạm Trung // Báo Cần Thơ. - 2015. Ngày 29 tháng 7.- Tr. 4
Bài 2 : Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Tóm tắt: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang
Cần Thơ (30/7/1945 - 30/7/2015), loạt bài viết giới thiệu những
chiến công của LLVT trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp,
chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn, trong thời bình,
LLVT thành phố luôn phát huy là đội quân công tác, đội quân lao
động; Tham mưu đắc lực cho cấp uỷ Đảng, chính quyền xây dựng
nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; Là lực lượng nòng cốt giữ
vững ổn định an ninh chính trị, ứng phó nhanh và hiệu quả với
các tình huống xảy ra trên địa bàn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy
cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
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190. Lực lượng vũ trạng thành phố Cần Thơ - Rạng danh đơn vị
anh hùng / Anh Dũng, Phạm Trung // Báo Cần Thơ. - 2015. Ngày 30 tháng 7.- Tr. 4
Bài 3 : Thắm tình quân - dân
MÃ QR
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Tóm tắt: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang
Cần Thơ (30/7/1945 - 30/7/2015), loạt bài viết giới thiệu những
chiến công của LLVT trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp,
chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn, trong thời bình,
LLVT thành phố luôn phát huy là đội quân công tác, đội quân lao
động; Tham mưu đắc lực cho cấp uỷ Đảng, chính quyền xây dựng
nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; Là lực lượng nòng cốt giữ
vững ổn định an ninh chính trị, ứng phó nhanh và hiệu quả với
các tình huống xảy ra trên địa bàn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy
cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
191. Lực lượng vũ trạng thành phố Cần Thơ - Rạng danh đơn vị
anh hùng / Anh Dũng, Phạm Trung // Báo Cần Thơ. - 2015. Ngày 30 tháng 7.- Tr. 4
Bài cuối : Mãi là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ và nhân dân
thành phố
Tóm tắt: Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang
Cần Thơ (30/7/1945 - 30/7/2015), loạt bài viết giới thiệu những
chiến công của LLVT trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp,
chống Mỹ và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn, trong thời bình,
LLVT thành phố luôn phát huy là đội quân công tác, đội quân lao
động; Tham mưu đắc lực cho cấp uỷ Đảng, chính quyền xây dựng
nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; Là lực lượng nòng cốt giữ
vững ổn định an ninh chính trị, ứng phó nhanh và hiệu quả với
các tình huống xảy ra trên địa bàn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy
cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
192. Lực lượng vũ trang Thành phố Cần Thơ tiếp nối truyền thống
/ Trần Quốc Khởi // Bản tin Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ.
- 2019. - Số Xuân Kỷ Hợi.- Tr. 67 - 69
Tóm tắt: Tiếp nối lịch sử dân tộc, lịch sử Quân đội, cán bộ,
chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần thơ quyết tâm hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xứng
danh với truyền thống "Trung thành với Đảng, đoàn kết quân dân,
tự lực tự cường, anh dũng quyết thắng".
193. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh / Phạm Trung
// Báo Cần Thơ. - 2019. - Ngày 29 tháng 11.- Tr. 4
Bài 1 : Nâng chất lực lượng vũ trang nhân dân
Tóm tắt: Tại thành phố Cần Thơ, các cấp uỷ Đảng, chính
quyền, lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân
chung tay xây dựng nền quốc phòng toàn dân toàn diện, đảm bảo
sự thống nhất cả về tổng thể và chiều sâu. Đồng thời, không ngừng
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tăng cường nguồn lực xã hội cho quốc phòng, góp phần xây dựng
và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
194. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh / Phạm Trung
// Báo Cần Thơ. - 2019. - Ngày 30 tháng 11.- Tr. 4
Bài 2 : Thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
Tóm tắt: Cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể
và lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã xây dựng thế trận
lòng dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân. Một trong
những điểm sáng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân của
thành phố là công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, xây dựng
các mô hình giữ gìn an ninh trật tự, dân vận khéo.
195. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh / Phạm Trung
// Báo Cần Thơ. - 2019. - Ngày 1 tháng 12.- Tr. 4
Bài cuối : Củng cố tiềm lực và thực lực quốc phòng
Tóm tắt: Trong 10 năm qua, thành phố Cần Thơ đã quan tâm
đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ...phục vụ nhiệm vụ xây dựng
nền quốc phòng toàn dân. Qua đó, góp phần đảm bảo khả năng
sẵn sàng của thành phố trong mọi tình huống.
196. Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới / Nguyễn Tuấn Khanh //
Ấn phẩm Tây Đô. - 2020.- Số Xuân Canh Tý. - Tr. 23 - 26
Tóm tắt: Những kết quả đạt được trong năm 2019 và phương
hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020 của lực lượng vũ
trang thành phố Cần Thơ.
197. Tăng cường xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng / Nguyễn
Thanh Đức // Ấn phẩm Tây Đô. - 2019.- Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr.
20 - 23
Tóm tắt: Những kết quả đạt được về xây dựng lực lượng vũ
trang vững mạnh trong tiềm lực quân sự, quốc phòng của thành
phố Cần Thơ.
198. Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ thách thức và giải
pháp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 / Trần Quốc Khởi
// Ấn phẩm Tây Đô. - 2019.- Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr. 30 - 32
Tóm tắt: Những lợi ích của internet và mạng xã hội, những
thách thức và giải pháp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
của lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ.
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199. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội tạo điều kiện phát triển
kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố / Huỳnh
Văn Phương // Ấn phẩm Tây Đô. - 2019.- Số Xuân Kỷ Hợi. - Tr.
24 - 26
Tóm tắt: Những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang TP.
Cần Thơ trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội tạo điều kiện phát
triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng – an ninh của thành phố.
200. Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ thực hiện Di Chúc
của Chủ tịch Hồ Chí Minh / Trần Quốc Khởi // Ấn phẩm Tây
Đô. - 2020.- Số Xuân Canh Tý. - Tr. 35 - 38
Tóm tắt: Thực hiện ước nguyện của Người, Lực lượng vũ
trang thành phố Cần Thơ đã góp phần cùng cả nước phấn đầu bền
bỉ, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta "đàng hoàng hơn,
to đẹp hơn" như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
201. Chủ động kết nối / Khánh Nam // Báo Cần Thơ. - 2019. - Ngày
5 tháng 1.- 2 tr
Tóm tắt: Năm 2018, công tác đối ngoại, đặc biệt trong ngoại
giao kinh tế, TP Cần Thơ đã đạt được những dấu ấn tích cực.
Thành phố đã tổ chức các hội thảo, hội nghị, cuộc gặp gỡ và các
chương trình xúc tiến đầu tư. Qua đó, hình ảnh của Cần Thơ ngày
càng được nâng tầm, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu
tư quốc tế.
202. Cần Thơ đẩy mạnh phát triển ngoại giao văn hoá / Hồng Giang
// Tạp chí Dân tộc và miền núi. - 2019. - Ngày 18 tháng 2.- 2 tr
Tóm tắt: UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch
triển khai thực hiện công tác ngoại giao văn hoá năm 2019 nhằm
góp phần thực hiện thắng lợi công tác đối ngoại của thành phố để
các nước trên thế giới hiểu biết hơn về văn hoá, con người Việt
Nam nói chung, thành phố Cần Thơ nói riêng, đồng thời tham gia
hợp tác đầu tư đa lĩnh vực giúp kinh tế thành phố ngày càng phát
triển.
203. Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trên báo Cần Thơ điện
tử trong hội nhập quốc tế / Hồ Thị Thanh Bạch // Tạp chí Giáo
dục lý luận. - 2017. - Số 265.- Tr. 85 - 88
Tóm tắt: Vấn đề nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trên
báo Cần Thơ điện tử trong hội nhập quốc tế.
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