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BÁO CÁO 

Việc giải quyết một số nội dung giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố 

(từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 7 của HĐND thành phố Cần Thơ) 
 
 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015, căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân1 thành phố; giữa hai 

kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với UBND thành phố 

kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện tốt Nghị 

quyết của HĐND thành phố. Thường trực HĐND thành phố báo cáo các nội dung 

đã giải quyết cụ thể như sau: 

1. Thống nhất mua sắm thiết bị kiểm soát an ninh di động phục vụ “Tuần lễ An 

ninh lương thực” và “Diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao về an ninh lương thực và 

nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu” diễn ra trong tháng 8 năm 2017 tại 

thành phố Cần Thơ từ nguồn kinh phí mua sắm tài sản năm 2017 của ngân sách thành 

phố; 

2. Cho ý kiến về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 

2019) của thành phố Cần Thơ; 

3. Cho ý kiến chủ trương đầu tư 05 công trình, dự án: 

3.1. Đầu tư mua sắm 01 hệ thống chụp mạch xóa nền (Hệ thống DSA) 2 bình 

diện của Bệnh viện Tim mạch; 

3.2. Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung Cần Thơ, hạng mục: Khu A (Khu đền 

tưởng niệm); 

3.3. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và san lấp mặt bằng khu đất quy hoạch xây 

dựng Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Hưng Phú; 

3.4. Cơ sở làm việc của Trung đội 1 Bảo vệ mục tiêu Đài Phát sóng, phát thanh 

VN2; 

3.5. Mua sắm thiết bị soi chiếu X-Quang di động cầm tay công nghệ tán xạ 

ngược. 

4. Cho ý kiến sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2016 của thành phố để bố 

trí cho các địa phương xây dựng mới 193 căn nhà, sửa chữa 36 căn nhà, thực hiện 

hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng2;  

                                           
1
. Các chữ viết tắt trong văn bản: Hội đồng nhân dân: HĐND; Ủy ban nhân dân: UBND. 

2
. Tổng số vốn giao là 8,440 tỷ đồng (trong đó: vốn ứng trước theo kế hoạch của Trung ương thông báo là 6,750 tỷ 

đồng, kế hoạch vốn của địa phương giao là 1,690 tỷ đồng). 
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5. Thống nhất bổ sung kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 từ nguồn cân 

đối ngân sách địa phương3; 

6. Thống nhất điều chỉnh giảm dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục của Sở 

Giáo dục và Đào tạo để bổ sung cho UBND các quận, huyện thực hiện công tác 

chống mù chữ, phổ cập giáo dục và thực hiện Kế hoạch Xây dựng trường điển hình 

đổi mới, đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy4; 

7. Bổ sung kinh phí cho Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ từ nguồn kinh phí 

thường xuyên phát sinh trong năm 2017 của ngân sách thành phố để mua sắm thiết bị 

dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh - điều hòa nhiệt độ và Kỹ thuật xây dựng5; 

8. Thống nhất phê duyệt vay vốn tín dụng đầu tư phát triển với Chi nhánh Ngân 

hàng phát triển khu vực Cần Thơ theo Quyết định phân bổ của Thủ tướng Chính phủ 

để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao 

thông nông thôn, trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nuôi 

trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn của thành phố Cần Thơ6; 

9. Thống nhất giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 từ nguồn cân đối 

ngân sách địa phương cho Sở Y tế thực hiện lập thủ tục đầu tư dự án hệ thống chụp 

mạch xóa nền (Hệ thống DSA) 2 bình diện của Bệnh viện Tim mạch; 

10. Thống nhất chi ngân sách thành phố để thanh toán kinh phí hỗ trợ mua thẻ 

bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đã thực hiện trong năm 20107 từ 

nguồn kinh phí đảm bảo xã hội của ngân sách thành phố năm 2017; 

11. Cho ý kiến chủ trương xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND. 

Trên đây là các nội dung đã giải quyết từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 7 của 

HĐND thành phố Cần Thơ. Thường trực HĐND thành phố xin báo cáo với HĐND 

thành phố./. 

 

Nơi nhận: TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 
- Thường trực Thành ủy; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Lưu: VT,TH,63. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vũ Thị Cánh 
 

                                           
3
. Tổng số vốn 3 tỷ đồng. 

4
. Số tiền là 2,8 tỷ đồng. 

5
. Tổng số tiền 1,99 tỷ đồng. 

6
. Số tiền vay 195,203 tỷ đồng. 

7
. Số tiền 3.594.991.520 đồng. 
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