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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chƣơng trình hoạt động giám sát 

năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố 
 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và HĐND 1  năm 2015 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương trình hoạt động 

giám sát năm 2018 của HĐND thành phố Cần Thơ, Thường trực HĐND thành phố 

báo cáo kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của HĐND 

thành phố với các nội dung chủ yếu như sau: 

A. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

Trên cơ sở nghị quyết của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 

2018, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND thành phố đề ra Chương trình hoạt 

động giám sát năm, trong đó, phân công cụ thể các nội dung do Thường trực 

HĐND thành phố trực tiếp thực hiện giám sát và những nội dung giao cho các Ban 

của HĐND thành phố tổ chức giám sát và báo cáo kết quả giám sát đến Thường 

trực HĐND thành phố. Qua đó, tạo được sự thống nhất chung trong việc tổ chức 

thực hiện hoạt động giám sát, hạn chế trùng lắp về nội dung, thời gian giám sát, 

cũng như đối tượng chịu sự giám sát; nội dung giám sát được tập trung, có trọng 

tâm, trọng điểm, không dàn trải, hình thức; hình thức giám sát đa dạng, chất lượng 

của hoạt động giám sát từng bước được nâng lên. 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP CỦA HĐND 

1. Xem xét báo cáo trình tại kỳ họp  

Tại các kỳ họp thường lệ 2, HĐND thành phố đã tiến hành xem xét các báo 

cáo hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố, các báo cáo hoạt động của các Ban 

của HĐND và một số báo cáo chuyên đề khác theo Luật định.  

2. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND  

a) Tại kỳ họp thứ 9 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) của HĐND thành phố, 

Thường trực HĐND thành phố có văn bản đề nghị 03 giám đốc sở có liên quan trả 

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

Việt Nam: UBMTTQVN; tiếp xúc cử tri: TXCT; đại biểu Quốc hội: ĐBQH; bảo hiểm y tế: BHYT; Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất: GCNQSDĐ; Tòa án nhân dân: TAND; Viện kiểm sát nhân dân: VKSND; Thi hành án 

dân sự: THADS.      
2
. Gồm, kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) và kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018). 
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lời chất vấn, những ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND và cử tri. Tại phiên chất 

vấn và trả lời chất vấn trực tiếp trên hội trường có 32 lượt đại biểu phát biểu chất 

vấn trực tiếp với trên 80 ý kiến đối với 03 giám đốc sở gồm: Giám đốc Sở Công 

Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp. Nội dung chất vấn và trả lời chất 

vấn tập trung vào những vấn đề đang bức xúc trong đời sống xã hội như: Các giải 

pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu, xúc tiến thương mại; di dời các 

cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư; các giải 

pháp để tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp, kinh 

doanh mỹ phẩm, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với hàng hóa không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng; tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-

HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố về việc thông qua Quy 

hoạch phát triển khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030; việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4; giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01 tháng 8 

năm 2016 của Thành ủy về phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ; việc thực 

hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đánh giá phương thức, hiệu quả 

của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp; tiến độ thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 

2015 - 2025;... 

Thông qua đường dây điện thoại trực tiếp tại kỳ họp, Thường trực HĐND 

thành phố đã nhận được 05 ý kiến của cử tri ở 02/09 quận, huyện. Các ý kiến này 

được Chủ tọa kỳ họp thông báo, yêu cầu UBND thành phố và các ngành có liên 

quan trả lời bằng văn bản ngay sau kỳ họp. 

b) Kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018), hoạt động chất vấn của 

HĐND thành phố có đổi mới về nội dung chất vấn so với các kỳ họp trước, Thường 

trực HĐND thành phố không lựa chọn nhóm vấn đề để thực hiện chất vấn như 

trước đây mà đại biểu có thể chất vấn tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý 

của người bị chất vấn theo luật định. Qua phiên chất vấn có 25 lượt đại biểu HĐND 

thành phố chất vấn đối với Giám đốc 11 sở 3, với trên 50 ý kiến chất vấn và tranh 

luận. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề đang bức 

xúc trong đời sống xã hội như: Tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm gia tăng; về 

công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bổ trợ tư pháp; công tác quản lý thương 

mại điện tử, xử lý tình trạng hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng; giải pháp 

để nâng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; việc đầu tư phát triển hệ 

thống phương tiện công cộng trên địa bàn thành phố; về giải ngân vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản; việc đầu tư xây dựng khu tái định cư từ ngân sách nhà nước; về xử lý 

đối với các dự án chậm tiến độ; việc quản lý, khai thác đất công; việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về 

phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; công 

                                           
3
. Gồm các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giáo dục và 

Đào tạo, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền 

thông, Tư pháp, Xây dựng.  
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tác xã hội hóa đầu tư cho giáo dục; công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng dạy và 

học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập; về trình độ, năng lực của nguồn nhân lực 

thành phố phục vụ phát triển du lịch, trong việc ứng dụng công nghệ 4.0; công tác 

quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời; việc nâng cao chất lượng của các điểm 

phát sóng Wifi công cộng;... 

Thông qua đường dây điện thoại trực tiếp tại kỳ họp, Thường trực HĐND 

thành phố đã nhận được 12 ý kiến của cử tri ở một số quận, huyện gọi đến. Các ý 

kiến này được Chủ tọa kỳ họp thông báo, yêu cầu UBND thành phố và các ngành 

có liên quan trả lời bằng văn bản ngay sau kỳ họp. 

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT GIỮA 02 KỲ HỌP THEO CHƢƠNG 

TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2018 

 Trong năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND 

thành phố tổ chức 18 đợt giám sát, khảo sát, với trên 160 đơn vị (trong đó, kể cả 

giám sát trực tiếp và giám sát thông qua văn bản của các đơn vị). Nội dung giám 

sát, khảo sát được thực hiện đúng theo Chương trình giám sát năm 2018 của 

HĐND thành phố đề ra. Kết quả như sau:  

1. Thƣờng trực HĐND thành phố 

a) Thƣờng trực HĐND thành phố đã tiến hành khảo sát, giám sát 05 nội 

dung: 

- Về việc đề xuất các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành 

phố để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy. 

- Về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 

2017 của HĐND thành phố về việc quy định nội dung, định mức hỗ trợ đối với chi 

phí chuẩn bị và chi phí quản lý thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù trong quản lý 

đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2016 - 2020 các xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 của 

HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 của 

HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách nhà nước 10 

tháng đầu năm 2018 của thành phố và các quận, huyện. 

b) Đánh giá kết quả giám sát tại thời điểm giám sát của từng nội dung: 

(1) Về việc đề xuất các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành 

phố để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy: 

- Mặt được: Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố đánh giá cao 

công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố trong triển khai, tổ chức thực hiện 

các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy. UBND thành phố đã kịp thời triển khai, 

quán triệt và ban hành các chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể, đồng thời, có phân 

công nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ngành, bảo đảm kịp thời triển khai thực hiện 
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theo tinh thần Nghị quyết của Thành ủy; đến nay, một số nội dung của Nghị quyết 

đã được triển khai thực hiện lồng ghép vào chương trình công tác của ngành. Các 

sở, ngành, UBND các quận, huyện đã xây dựng các kế hoạch thực hiện sự chỉ đạo 

của UBND thành phố tại đơn vị, địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện. Một số sở, ngành bước đầu đã tham mưu UBND thành phố chuẩn bị để trình 

HĐND thành phố trong thời gian tới về một số cơ chế, chính sách để thực hiện các 

Nghị quyết của Thành ủy,…. 

- Hạn chế: Qua gần hai năm từ khi các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy 

được ban hành, mặc dù UBND thành phố đã chỉ đạo kịp thời và thường xuyên đôn 

đốc, nhắc nhở nhưng công tác tham mưu của các sở, ngành với UBND để trình 

HĐND ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố 

vẫn còn một số hạn chế trong khâu đề xuất các cơ chế, chính sách trong từng lĩnh 

vực cụ thể để sớm triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố. Trong báo cáo, 

UBND thành phố, chưa có nhận xét, đánh giá kết quả trong quá trình thực hiện 

cũng như những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, để từ đó đề xuất với Thành ủy và 

HĐND thành phố những biện pháp nhằm tháo gỡ những vấn đề này. Đa số báo cáo 

của các sở, ngành chưa tập trung báo cáo nội dung “công tác nghiên cứu, đề xuất 

các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố để thực hiện các 

Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy”, cũng như chưa đánh giá sâu và toàn diện về 

những kết quả làm được,… 

(2) Về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 

năm 2017 của HĐND thành phố về việc quy định nội dung, định mức hỗ trợ đối với 

chi phí chuẩn bị  và chi phí quản lý thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù trong quản 

lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2016 - 2020 các xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ: 

- Mặt được: Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố ghi nhận công 

tác chỉ đạo kịp thời của UBND thành phố trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị 

quyết của HĐND thành phố. Căn cứ Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND 

thành phố, UBND thành phố đã kịp thời quán triệt, triển khai và ban hành các văn 

bản chỉ đạo cụ thể, đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ngành, có quy 

định thời gian hoàn thành để triển khai thực hiện theo Nghị quyết; các sở, ngành, 

UBND các huyện được giao nhiệm vụ đã tham mưu cho UBND thành phố và tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ đề ra, đến nay đã triển khai một số nội dung: Đã ban hành 

danh mục dự án cần hỗ trợ, phân bổ kinh phí, thuê tư vấn thiết kế mẫu, thiết kế điển 

hình dự án cầu đường giao thông nông thôn,…  

- Hạn chế: Qua gần 10 tháng từ khi Nghị quyết của HĐND thành phố được 

ban hành, nhưng công tác thực hiện của một số sở, ngành còn chậm, đến thời điểm 

giám sát chưa có dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo danh mục được 

hỗ trợ chi phí thực hiện theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND thành 

phố, đồng thời, UBND thành phố chưa ban hành bổ sung danh mục dự án được hỗ 

trợ theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND. Công tác thực hiện thiết kế mẫu, thiết 

kế điển hình dự án cầu và đường giao thông nông thôn còn chậm theo chỉ đạo của 

UBND thành phố. Đến thời điểm giám sát vẫn còn trong quá trình thuê tư vấn thẩm 

định, chưa hoàn thành nên chưa có dự án nào của các huyện được hỗ trợ chi phí,… 
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(3) Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 

của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Trình bày tại Báo 

cáo số 125/BC-HĐND ngày 13 tháng 6 năm 2018 của Thường trực HĐND thành 

phố trình  tại kỳ họp thứ 9 của HĐND thành phố. 

(4) Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 

của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021: Trình bày tại Báo 

cáo số 541/BC-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Thường trực HĐND thành 

phố trình tại kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố. 

(5) Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; thu, chi ngân sách nhà nước 

10 tháng đầu năm 2018 của thành phố và các quận, huyện: 

- Mặt được: Trên cơ sở nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố đã 

chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; 

đồng thời, tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch, hướng dẫn thực hiện và chỉ đạo các 

sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch phát triển theo ngành, lĩnh vực và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương trong năm 2018. Trong đó, có 

đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn 

của thành phố, cũng như của từng sở, ngành, địa phương. Trên cơ sở giao chỉ tiêu 

của UBND thành phố, các ngành, các địa phương đã tổ chức quán triệt triển khai 

đến từng phòng, ban của sở, ngành, UBND quận, huyện và UBND các phường, xã, 

thị trấn để các đơn vị, địa phương tập trung, ra sức nỗ lực thực hiện mục tiêu, 

nhiệm vụ chính trị được giao, gắn với các phong trào thi đua cụ thể, phù hợp với 

đặc điểm, tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, 

UBND thành phố kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa 

phương, tập trung thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các giải pháp đã đề ra, đảm 

bảo chất lượng và tiến độ theo nghị quyết của HĐND thành phố.  Qua đó, góp phần 

thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 

2018 theo nghị quyết của HĐND thành phố đề ra,... 

- Hạn chế: Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được vẫn còn một số hạn chế 

như: Mô hình tăng trưởng chưa thật sự đổi mới, còn phụ thuộc nhiều vào vốn; đầu 

tư hạ tầng cụm công nghiệp còn chậm, chưa có dự án đầu tư sản xuất công nghiệp 

quy mô lớn, công nghệ hiện đại, năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp 

còn thấp; khả năng sản xuất - xuất khẩu các mặt hàng có hàm lượng giá trị gia tăng 

cao, công nghệ cao còn hạn chế. Việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng gặp khó khăn về nguồn lực, việc ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại để 

tăng giá trị và năng suất cao trong nông nghiệp còn hạn chế. Chất lượng nguồn 

nhân lực còn nhiều hạn chế; công tác quản lý đất đai ở một số địa phương còn thiếu 

chặt chẽ, chưa phát huy hết tiềm năng đất đai, làm giảm hiệu quả sử dụng. Trật tự 

an toàn xã hội, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp,... 

2. Về lĩnh vực pháp chế  

a) Ban pháp chế của HĐND thành phố đã tiến hành khảo sát, giám sát 03 

nội dung: 

- Việc thực thi pháp luật trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công 

cộng và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
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- Công tác giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hành chính của Tòa án nhân dân 

hai cấp thành phố Cần Thơ. 

- Tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự. 

b) Đánh giá kết quả giám sát tại thời điểm giám sát: 

(1) Việc thực thi pháp luật trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), 

trật tự công cộng (TTCC) và giữ gìn trật tự đô thị (GGTTĐT) trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ: 

- Mặt được: Việc thực hiện pháp luật liên quan đến công tác đảm bảo 

TTATGT, TTCC và GGTTĐT trên địa bàn thành phố thời gian qua khá tốt; công 

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng. Công an thành phố 

đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lập lại trật tự lòng đường, vỉa 

hè; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông 

đường thủy, đường bộ được tăng cường; quản lý chặt địa bàn, đối tượng, không để 

xảy ra tình huống bị động, bất ngờ, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trước, 

trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2018. Công tác phối hợp giữa Công 

an thành phố, UBND quận Ninh Kiều, UBND quận Thốt Nốt và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan đạt được nhiều kết quả tích cực, từ đó, giải quyết kịp thời những 

vấn đề phát sinh từ cơ sở và kiến nghị đến các cơ quan chức năng những vấn đề bất 

cập vượt thẩm quyền của địa phương,... 

- Hạn chế: Tình hình vi phạm pháp luật về đảm bảo TTATGT vẫn còn diễn ra 

phổ biến; số vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra còn nhiều; một số 

bến thủy nội địa, bến phà, bến khách ngang sông còn chưa đảm bảo các điều kiện 

hoạt động an toàn theo quy định. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến 

khá phức tạp, đặc biệt là tội phạm liên quan đến cướp giật, trộm cắp tài sản còn 

diễn ra nhiều. Công tác quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao 

thông tại một số tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều còn thiếu chặt chẽ, công 

tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện từng lúc từng nơi còn 

thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời,... 

 (2) Công tác giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hành chính của Tòa án nhân 

dân (TAND) hai cấp thành phố Cần Thơ:  

+ Mặt được: Kết quả giải quyết, xét xử các vụ việc hành chính, dân sự, hôn 

nhân, gia đình, kinh doanh thương mại, lao động có chuyển biến tích cực. Số án 

dân sự được giải quyết hàng tháng khá cao, tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết vụ, 

việc dân sự của TAND quận, huyện đạt tỷ lệ cao. Việc tổ chức các phiên tòa rút 

kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp được quan tâm, chất lượng tranh tụng 

tại phiên tòa từng bước được nâng lên. Mối quan hệ phối hợp giữa TAND với các 

cơ quan liên quan có nhiều tiến bộ. TAND các cấp thực hiện khá tốt việc công bố 

bản án, quyết định trên Cổng Thông tin điện tử của TAND tối cao. Công tác tiếp 

công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được lãnh đạo TAND 

các cấp thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, kịp thời thông tin, phản hồi kết quả 

giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hành chính đến người dân và các cơ quan dân 

cử để trả lời cho đương sự theo quy định,... 
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+ Hạn chế: Số lượng, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hành 

chính chưa đạt so với yêu cầu đề ra; lượng án tồn chưa giải quyết còn nhiều; số 

lượng án tạm đình chỉ còn lớn, các bản án, quyết định dân sự bị hủy, bị sửa còn khá 

nhiều. Vẫn còn trường hợp các bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự của 

TAND chuyển cho VKSND, cơ quan THADS cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan còn chậm so với quy định; việc công khai bản án trên Cổng 

Thông tin điện tử TAND tối cao ở một số TAND quận, huyện còn lúng túng, chưa 

đảm bảo theo quy định. Công tác phối hợp giữa TAND, UBND và VKSND thành 

phố đã bộc lộ một số bất cập khi tổ chức thực hiện ở cơ sở, việc thực hiện thủ tục 

đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính còn nhiều khó khăn khi thực hiện 

quy định mới về tố tụng hành chính,... 

(3) Tình hình thực hiện công tác thi hành án dân sự: 

+ Mặt được: Lãnh đạo cơ quan THADS đã quan tâm chỉ đạo công tác phân 

loại, xác minh án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành bảo đảm 

chính xác, đúng quy định của pháp luật. Kết quả thi hành xong về việc và về tiền cơ 

bản đạt kế hoạch đề ra. Ban Chỉ đạo THADS các cấp thường xuyên được củng cố, 

kiện toàn, quan tâm chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài. Cục THADS 

thành phố tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Chi cục 

THADS quận, huyện. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh luôn được Cục THADS chú trọng thực hiện, kết quả giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đạt được tỷ lệ khá cao. Các kiến nghị của VKSND được cơ quan 

THADS thực hiện nghiêm túc. Công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên 

quan được thực hiện khá thường xuyên, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp cơ quan THADS 

trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn của ngành,... 

+ Hạn chế: Kết quả THADS những tháng đầu năm 2018 tuy có tiến bộ nhưng 

số án tồn đọng còn lớn cả về số vụ và số tiền phải thi hành án; kết quả thi hành về 

việc, về tiền tuy đạt theo kế hoạch nhưng vẫn thấp so với yêu cầu thực tế, nhất là tỷ 

lệ thi hành về tiền; kết quả thi hành đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, 

thi hành đối với các vụ việc liên quan tín dụng ngân hàng còn thấp. Hiệu quả công 

tác phối hợp liên ngành giữa cơ quan THADS với một số cơ quan, đơn vị có liên 

quan từng lúc từng nơi vẫn chưa chặt chẽ, kịp thời. Việc thực hiện Nghị quyết số 

42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội còn gặp một số vướng 

mắc,... 

3. Về lĩnh vực kinh tế - ngân sách 

a) Ban kinh tế - ngân sách của HĐND thành phố đã tiến hành khảo sát, 

giám sát 04 nội dung: 

- Về kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước (có nguồn gốc từ ngân 

sách) thuộc thành phố Cần Thơ quản lý. 

- Về tình hình triển khai các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách. 

- Về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
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- Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập 

theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 và Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ. 

b) Đánh giá kết quả giám sát tại thời điểm giám sát của từng nội dung: 

 (1) Về kết quả hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước (có nguồn gốc từ 

ngân sách) thuộc thành phố Cần Thơ quản lý: 

- Mặt được: Nhìn chung, các Quỹ tài chính nhà nước (có nguồn gốc từ ngân 

sách) trên địa bàn thành phố (được giám sát) thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ 

được giao, phù hợp với đề án thành lập các Quỹ, đảm bảo tuân thủ các quy định 

của pháp luật về mục tiêu, phạm vi và các lĩnh vực hoạt động. Các Quỹ đều bảo 

toàn nguồn vốn ngân sách cấp, có doanh thu từ hoạt động để bổ sung và phát triển 

nguồn vốn chủ sở hữu, thực hiện được các mục tiêu khi thành lập; công tác kiểm tra, 

giám sát, thông tin, báo cáo được thực hiện theo quy định; đóng góp tích cực cho sự 

phát triển của thành phố qua việc cung cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa; hỗ trợ vốn tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh tiến độ bồi hoàn, tái định cư các dự 

án quan trọng cho thành phố, thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư vào 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển hạ tầng cơ sở và 

kinh tế xã hội tại địa phương,... 

- Hạn chế: Nguồn vốn của các Quỹ tài chính nhà nước còn khiêm tốn (Quỹ hỗ 

trợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ phát triển đất) chưa thỏa mãn được nhu 

cầu về vốn (cho vay, bảo lãnh, đầu tư) của các đối tượng; văn bản pháp luật quy 

định còn nhiều nội dung chưa thống nhất về cơ chế tài chính, nội dung quản lý và 

hoạt động từng Quỹ do việc sửa đổi bổ sung và ban hành một số Luật mới cũng 

như các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chưa mang tính đồng bộ, nên ảnh 

hưởng hoạt động các Quỹ (như Luật Quản lý nợ công, Luật các tổ chức tín dụng...),... 

(2) Về tình hình triển khai các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách: 

- Mặt được: Thời gian qua thành phố đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có tiềm 

lực lớn thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, là tiền đề cho 

các nhà đầu tư tiềm năng mới đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Thành phố 

cũng đã công bố nhiều danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn từ năm 2015 

đến năm 2020, ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư khu 

đô thị mới, khu đô thị thông minh, khu tái định cư bằng nguồn vốn ngoài ngân 

sách,… bước đầu tạo cơ sở pháp lý cho việc kêu gọi đầu tư đối với các dự án trên 

địa bàn thành phố. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong việc 

xem xét, lựa chọn nhà đầu tư có nhiều tiến bộ, đã rút ngắn thời gian giải quyết các 

thủ tục hành chính liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư đảm bảo được thực 

hiện theo trình tự quy định, đồng thời đã thực hiện kiểm tra, rà soát thu hồi chủ 

trương đầu tư đối với các dự án không khả thi,... 

- Hạn chế: Đối với 33 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, chưa có cơ quan 

chủ trì thực hiện công tác hậu kiểm tra các dự án, nên có trường hợp một số hạng 

mục trong dự án nhà đầu tư chưa thực hiện hoặc không triển khai thực hiện đúng 

theo quy hoạch làm giảm hiệu quả của dự án đầu tư. Quá trình triển khai các dự án 

còn chậm so với tiến độ đăng ký. Đối với 08 dự án gặp khó khăn vướng mắc, đa số 

các dự án này không có tiến độ triển khai nhiều năm, nhà đầu tư không đảm bảo năng 
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lực tài chính. Một số dự án, còn vướng do chưa có quy hoạch phân khu nên thiếu cơ 

sở xác định đủ điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư và cho triển khai các bước 

tiếp theo. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn chậm, vẫn còn nhiều trường 

hợp nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ khi được cấp Quyết định chủ trương đầu tư,… 

(3) Về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công 

nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ: 

- Mặt được: Với sự quan tâm của UBND thành phố trong thu hút và kêu gọi 

đầu tư vào lĩnh vực phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc đầu tư hạ 

tầng các khu công nghiệp trên địa bàn đã được thường xuyên chỉ đạo và đôn đốc 

tiến độ triển khai, đã mang lại những kết quả và sự đóng góp đáng kể. Một số khu 

công nghiệp đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh đã được lấp đầy, giúp thành phố kêu gọi đầu 

tư phát triển sản xuất công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành 

phố, đóng góp ngân sách và giải quyết việc làm, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế 

trên địa bàn thành phố. Một số đơn vị được giao dự án đầu tư hạ tầng KCN đã tích 

cực triển khai thực hiện dự án, tạo quỹ đất sạch kịp thời giúp thành phố có nhiều 

thuận lợi và xúc tiến đầu tư có hiệu quả, tạo nền tảng cho việc phát triển hạ tầng 

công nghiệp của thành phố ngày càng vững mạnh,... 

- Hạn chế: Công tác phối hợp giữa Ban Quản lý Khu chế xuất và công nghiệp 

(KCX&CN) và các sở ngành chức năng gần như chưa được gắn kết, chưa thực hiện 

xử lý đối với các trường hợp dự án đầu tư hạ tầng dở dang, thu hồi đất chưa hết 

diện tích được giao, kéo dài nhiều năm và không có động thái tiếp tục triển khai, 

chưa mạnh dạn đề xuất thu hồi để kêu gọi nhà đầu tư mới. Nhà đầu tư thiếu năng 

lực tài chính dẫn đến dự án kéo dài nhiều năm, chưa hợp tác tốt với các cơ quan 

chuyên môn và Ban Quản lý các KCX&CN để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chưa 

tích cực triển khai công tác thu hồi đất và bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Việc 

quản lý khung giá cho thuê đất của Ban Quản lý KCX&CN chưa được chú trọng, 

ngành chuyên môn chưa làm hết vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu 

UBND thành phố có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các chủ đầu tư 

trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đặc biệt các dự án chậm tiến độ trong các 

KCN trên địa bàn,... 

(4) Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với một số đơn vị sự nghiệp công 

lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 và Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ: 

- Mặt được: Thời gian qua ngân sách nhà nước đã quan tâm đầu tư cơ sở vật 

chất và trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

tương đối được hoàn thiện, đặc biệt là lĩnh vực y tế và đào tạo. Tất cả các đơn vị sự 

nghiệp công lập đều thực hiện đầy đủ việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đảm 

bảo tính dân chủ, công khai trong công tác quản lý tài chính, tài sản công tại các 

đơn vị. Các đơn vị quan tâm thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để từng bước cải 

thiện và tăng thu nhập cho người lao động, có tích lũy vào quỹ phát triển hoạt động 

sự nghiệp để tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật. Một số đơn vị thể hiện được tính 

năng động, đã chủ động xây dựng phương án, khai thác các hoạt động dịch vụ phù 

hợp với chức năng nhiệm vụ được giao trên cơ sở tiềm lực hiện có về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực của đơn vị để tăng nguồn thu, từng bước nâng 

dần khả năng tự chủ theo lộ trình,... 
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- Hạn chế: Một số đơn vị sự nghiệp công lập khả năng cạnh tranh theo cơ chế 

thị trường chưa mạnh, khả năng tự chủ về tài chính theo lộ trình gặp nhiều khó 

khăn; việc chi trả chế độ tiền lương cho lao động có tay nghề, chuyên môn kỹ thuật 

cao thiếu tính cạnh tranh. Một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhóm trường, 

trung tâm đào tạo nghề,... đã được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ nhưng chưa phát 

huy được hiệu quả. Cơ chế quản lý và phương thức hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp công lập chưa được đổi mới đồng bộ dẫn đến chất lượng và hiệu quả cung 

ứng các dịch vụ sự nghiệp còn hạn chế. Còn nhiều đơn vị sự nghiệp công lập chưa 

chủ động xây dựng phương án và lộ trình thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP. Sự phối hợp các sở, ngành chức năng tham mưu cho UBND thành 

phố thực hiện các quy định tại khoản 6, Điều 22 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP còn 

chậm,... 

4. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội 

a) Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố đã tiến hành khảo sát, giám 

sát 04 nội dung: 

- Về công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở giáo dục công lập đạt 

chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

- Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ 

công tác khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và 

đào tạo đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

- Về đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ. 

- Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ. 

b) Đánh giá kết quả giám sát tại thời điểm giám sát của từng nội dung: 

(1) Về công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở giáo dục công lập (sau 

đây gọi là trường học) đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thành phố Cần Thơ: 

- Mặt được: Hiện nay, thành phố có 281/460 trường (48 trường ngoài công 

lập) đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 61%. Hàng năm, thành phố và các quận, huyện 

phân bổ ngân sách để xây dựng, nâng cấp các trường học đạt chuẩn quốc gia theo 

kế hoạch đã đề ra. Năm 2013, thành phố có 85 trường học đạt chuẩn quốc gia, đến 

cuối năm 2017 thành phố có 281 trường học đạt chuẩn quốc gia, tăng 196 trường 

học. thành phố có quan tâm ban hành nhiều chính sách, quyết sách tạo được sự 

đồng thuận của nhân dân, kết quả huy động xã hội hóa tương đối tốt, góp phần 

nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia năm sau cao hơn năm trước. Công tác 

kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn và tái công nhận đạt chuẩn được thực 

hiện thường xuyên, đảm bảo đúng quy định. Ban Giám hiệu các trường học rất 

quan tâm đến cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục của trường đảm bảo đúng với tiêu 

chuẩn về trường đạt chuẩn quốc gia; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức các hoạt 

động trải nghiệm cho học sinh và giáo viên để nâng cao chất lượng dạy và học,…  

- Hạn chế: Công tác xây dựng dự án đầu tư các công trình trường học của sở 

chuyên ngành và quận, huyện còn một số trường hợp phải điều chỉnh nhiều lần về 
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quy mô, vị trí,… nên kéo dài thời gian lập dự án để triển khai xây dựng; một số dự 

án đầu tư thiếu đồng bộ, thiếu công trình phụ trợ nên phát sinh hạng mục, làm tăng 

tổng vốn đầu tư, kéo dài thời gian xây dựng. Tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc 

gia của một số địa phương còn chậm do thiếu kinh phí; công tác giải phóng mặt 

bằng, thi công chưa đảm bảo tiến độ. Quỹ đất dành cho xây dựng trường học đạt 

chuẩn quốc gia ở các quận trung tâm, nhất là quận Ninh Kiều còn gặp nhiều khó 

khăn. Công tác xã hội hóa trong giáo dục và đào tạo cũng gặp nhiều khó khăn, một 

số trường học được xây dựng mới chưa đảm bảo chất lượng xây dựng, một số hạng 

mục mau xuống cấp, hư hỏng, hệ thống phòng cháy, chữa cháy của một số trường 

chưa đảm bảo,… 

(2) Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ 

công tác khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và 

đào tạo đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ: 

- Mặt được: Trong những năm qua, ngành Y tế đã được thành phố quan tâm 

đầu tư phát triển các cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; chú trọng công tác đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị y tế, đã đưa 

vào sử dụng các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số cơ sở y tế đã 

xây dựng trước đây. Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế từng 

bước được nâng cao, triển khai nhiều kỹ thuật mới; mạng lưới y tế cơ sở được củng 

cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được nâng cao về số lượng và chất 

lượng, làm chủ được chuyên môn, công nghệ hiện đại. Công tác xã hội hóa được 

phát huy và có hiệu quả, công tác đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nhân lực ngành Y 

tế được lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành quan tâm, hỗ trợ. Các bệnh viện 

quận, huyện được đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, có 85/85 trạm y tế, 

có đủ nhân lực tham gia công tác khám, chữa bệnh; triển khai đạt hiệu quả mô hình 

phòng khám bác sĩ gia đình,… 

- Hạn chế: Ngành Y tế còn thiếu nhiều trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất 

của một số bệnh viện chuyên khoa của thành phố và tuyến y tế cơ sở xuống cấp, 

phân bố giường bệnh chưa cân đối giữa các quận, huyện và các tuyến, còn tình 

trạng nằm ghép cục bộ ở nhiều bệnh viện. Một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(tuyến quận, huyện, xã) vẫn chưa khai thác tốt cơ sở vật chất hiện có, thiếu đội ngũ 

y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao. Công tác tổ chức thực hiện các chính sách thu 

hút những người có trình độ chuyên môn cao, chuyên gia ngành y tế phù hợp với yêu 

cầu phát triển nguồn nhân lực của thành phố chưa đạt hiệu quả cao, công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ y tế ở trạm y tế còn gặp nhiều khó khăn, hệ thống xử 

lý nước thải của một số cơ sở y tế tuyến huyện và trạm y tế xã, phường, thị trấn 

chưa được quan tâm đầu tư đúng mức,… 

(3) Về đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ: 

- Mặt được: Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn thành phố cơ bản 

đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hệ thống Trung tâm Văn hóa 

thành phố và Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện và xã, phường, thị trấn đã 

cơ bản đáp ứng tốt việc triển khai thực hiện các chủ đề và kế hoạch hàng năm của 

thành phố và của quận, huyện. Các cấp ủy đảng, chính quyền có quan tâm trong 



 12 

việc đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất và các trang thiết bị. 

Công tác xã hội hóa được các cấp chính quyền ở địa phương quan tâm và bước đầu 

đạt được một số kết quả khả quan. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn tổ 

chức các hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, kinh phí duy trì hoạt động của 

các thiết chế văn hóa cơ sở được UBND quận, huyện quan tâm. Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch làm tốt công tác kiểm tra, tham mưu UBND thành phố ban hành các 

văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

thiết chế văn hóa,… 

- Hạn chế: Một số nhà thông tin ấp, khu vực xây dựng trên đất của dân nên 

thiếu tính bền vững, công tác bố trí ngân sách và vận động xã hội hóa bổ sung cho 

thiết chế văn hóa còn gặp nhiều khó khăn. Việc quản lý, khai thác sử dụng các thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở một vài địa phương chưa được quan tâm đúng mức; còn 

tình trạng sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa khai thác đầy đủ công năng 

theo thiết kế. Chưa có hướng dẫn thủ tục, cơ chế, chính sách xã hội hóa, mời gọi 

nguồn vốn đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào hệ thống thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở, thành viên Ban Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn hầu hết là kiêm nhiệm, thư viện xã, 

phường, thị trấn và tủ sách pháp luật ở các ấp, khu vực chưa phát huy được hiệu 

quả; phụ cấp đối với Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

xã, phường, thị trấn còn thấp,... 

(4) Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ: 

- Mặt được: Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời tham mưu UBND 

thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành có liên quan thực hiện; 

một số đề án, dự án thuộc Nghị quyết số 18/NQ-HĐND được triển khai thực hiện 

hoàn thành sớm so với thời gian quy định. Việc xây dựng chính quyền điện tử 

thành phố và các quận, huyện được các cấp, các ngành vào cuộc tích cực. Sở đã 

tham mưu và triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành 

trong công tác quản lý nhà nước tại một số sở, ban, ngành thành phố. Thực hiện 

công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố được duy trì và cập nhật thường 

xuyên; các sở, ngành, UBND quận, huyện đều có Cổng thông tin điện tử thành 

phần. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ 

công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin được quan tâm. Công 

tác xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông được quan tâm, chất lượng 

dịch vụ thông tin truyền thông ngày càng được nâng cao, công tác thanh tra, kiểm 

tra chuyên ngành được quan tâm và thực hiện tốt,… 

- Hạn chế: Theo quy hoạch, giai đoạn 2016 - 2020 có 42 dự án, đến nay có 09 

dự án được triển khai thực hiện (01 dự án được hoàn thành), 04 dự án mới xin chủ 

trương đầu tư, còn lại 29 dự án chưa thực hiện. Nhiều điểm bưu điện cấp xã xây 

dựng trước đây đã xuống cấp nghiêm trọng, chất lượng phục vụ còn kém. Việc xây 

dựng cơ sở hạ tầng dùng chung của ngành viễn thông còn hạn chế, công tác chỉnh 

trang, ngầm hóa cáp viễn thông vẫn chưa được triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

Lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến chỉ đạo, tham gia 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phần lớn các 
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doanh nghiệp, cá nhân vẫn còn thói quen nộp trực tiếp hồ sơ bằng văn bản giấy, 

còn tâm lý e ngại việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của các cơ quan nhà nước. Công 

tác tuyên truyền về các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước đến 

các tổ chức, các nhân thiếu chiều sâu, chưa đa dạng, tình trạng tin nhắn rác, điện 

thoại nặc danh, vẫn thường xuyên xảy ra,… 

5. Về lĩnh vực đô thị 

a) Ban đô thị của HĐND thành phố đã tiến hành khảo sát, giám sát 03 nội 

dung: 

- Về tình hình triển khai các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư tại khu đô thị 

Nam Cần Thơ. 

- Công tác tổ chức thực hiện và quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố. 

- Công tác tổ chức, thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch phân khu 

các quận và quy hoạch vùng huyện. 

b) Đánh giá kết quả giám sát tại thời điểm giám sát của từng nội dung: 

(1) Về tình hình triển khai các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư tại khu đô thị 

Nam Cần Thơ: 

- Mặt được: Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được các chủ đầu tư thực 

hiện khá nghiêm túc chính sách bồi thường và hỗ trợ theo Luật Đất đai năm 2003 và 

các văn bản có liên quan. Tổng diện tích các dự án đã thực hiện GPMB đạt tỷ lệ trên 

89%. Về đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp nước, thoát 

nước, hệ thống viễn thông, thông tin, cây xanh, vỉa hè và hệ thống cấp điện của một 

số dự án được chủ đầu tư thực hiện theo quy hoạch. Công trình hạ tầng xã hội của 

các dự án như: Bệnh viện, siêu thị, chợ, trường học, trạm y tế, công viên, bãi đậu 

xe,… được chủ đầu tư tính toán, đưa vào quy hoạch và được triển khai thi công ở 

một số dự án. Các dự án khu dân cư, khu đô thị tại khu đô thị Nam Cần Thơ hiện 

nay đã được một số chủ đầu tư bàn giao cho cơ quan chuyên môn khai thác, sử 

dụng các hệ thống điện, viễn thông, cấp nước,... Công tác thanh tra, kiểm tra được 

UBND thành phố, các sở, ngành chức năng và UBND quận Cái Răng quan tâm 

thực hiện khá tốt,... 

- Hạn chế: Vẫn còn một số dự án chậm hoặc chưa GPMB, việc đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật khung của khu đô thị chưa được thực hiện, các dự án được nghiệm 

thu và bàn giao địa phương quản lý chỉ bàn giao về hệ thống cấp nước, nhiều hạ 

tầng kỹ thuật khác chưa bàn giao. Hệ thống thoát nước trong khu vực dự án bị 

xuống cấp nhưng chưa được kịp thời sửa chữa, nhiều chỉ tiêu hạ tầng xã hội chưa 

được chủ đầu tư quan tâm xây dựng đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật. Một số chủ đầu 

tư chưa thực hiện nghĩa vụ trích nộp 5% hoặc 10% quỹ đất của dự án cho thành 

phố. Một số dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước nên người dân 

chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tình trạng xây dựng sai quy 

hoạch vẫn còn xảy ra đối với một số tổ chức, cá nhân mua đất theo hình thức hợp 

đồng góp vốn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số dự án đã 

hoàn thành, đưa vào sử dụng nhưng thiếu cơ quan chủ trì thực hiện công tác hậu 
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kiểm tra nên có một số trường hợp chủ đầu tư chưa thực hiện hoặc không thực hiện 

đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch,... 

(2) Công tác tổ chức thực hiện và quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

thành phố: 

- Mặt được: Thời gian qua, công tác quản lý, thu gom, vận chuyển chất thải 

rắn sinh hoạt cơ bản được các sở, ngành, địa phương thực hiện khá tốt, ngày càng 

đi vào nề nếp. UBND thành phố rất quan tâm chỉ đạo xử lý rác thải sinh hoạt; 

UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn cũng đã thực hiện nghiêm công tác 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi 

trường, xử lý rác thải sinh hoạt được các sở, ngành chức năng và địa phương quan 

tâm triển khai sâu rộng, bằng nhiều hình thức. Công tác quy hoạch, được UBND 

thành phố quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng các đồ án quy 

hoạch và triển khai thực hiện. Công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt được UBND 

thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể, trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng có 

thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc. Việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt được quan tâm. Công tác kiểm tra được Sở Xây dựng phối hợp với các sở, 

ngành chức năng và địa phương thực hiện kiểm tra định kỳ để xử lý các vấn đề 

phát sinh,… 

- Hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở một số nơi 

chưa thường xuyên, ý thức chấp hành của một số người dân chưa cao. Nhân lực, 

kinh phí và các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho công tác quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt còn hạn chế. Tình trạng sử dụng lòng đường, lề đường làm điểm trung 

chuyển, tập kết tạm ở các địa phương còn xảy ra; một số khu dân cư, khu tái định 

cư có quy hoạch đất làm trạm trung chuyển rác nhưng chưa được các chủ đầu tư 

quan tâm thực hiện. Một số bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đang bị quá tải, 

phần lớn các lò đốt rác hiện nay sử dụng công nghệ lạc hậu, cơ sở vật chất và trang 

thiết bị xuống cấp; đối với các loại rác không đốt được, rác thải nguy hại chưa được 

thu gom, xử lý thường xuyên, công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt hiện nay của thành 

phố chưa theo kịp xu thế hiện đại,…  

(3) Công tác tổ chức, thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch phân 

khu các quận và quy hoạch vùng huyện: 

- Mặt được: Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố phối hợp với các cơ 

quan Trung ương, các đơn vị tư vấn nghiên cứu lập, hoàn thiện, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch. Đa số đồ án quy hoạch được duyệt đảm 

bảo phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố. Công tác quy hoạch xây dựng 

trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào nề nếp, đúng quy định, đảm bảo quy trình, 

chất lượng đạt yêu cầu, đúng định hướng. Kiến trúc cảnh quan đô thị thành phố 

được quan tâm, đầu tư, từng bước thay đổi bộ mặt đô thị của thành phố theo hướng 

văn minh, sạch đẹp, hiện đại, đời sống của người dân được cải thiện, cộng đồng xã 

hội đánh giá cao. Nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố đã triển khai, 

đưa vào sử dụng, công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất của thành phố được 

thực hiện theo quy định và ngày càng hoàn thiện,... 
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- Hạn chế: Chưa có văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch năm 2017 

dẫn đến việc thực hiện lập quy hoạch trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Việc lập các 

quy hoạch xây dựng trên địa bàn, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị,... 

theo định hướng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt đang thực hiện 

nhưng tiến độ còn chậm. Theo Nghị quyết số 18-NQ/HĐND ngày 07 tháng 12 năm 

2017 của HĐND thành phố thì các đồ án quy hoạch phân khu các quận trên địa bàn 

thành phố phải hoàn thành trong năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. 

Các quy hoạch ngành, lĩnh vực của thành phố đã phê duyệt nhưng một số ngành, 

lĩnh vực còn lập kế hoạch đầu tư rời rạc, thiếu liên kết. Kinh phí thực hiện các công 

việc trước và sau khi các đồ án quy hoạch được duyệt còn gặp nhiều khó khăn. 

Thành phố còn thiếu các công cụ thẩm định thống nhất gắn với hệ thống cơ sở dữ 

liệu quản lý về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị,...  

Sau giám sát, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố đều kịp 

thời có văn bản kiến nghị đến UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được 

giám sát thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND và các Ban 

của HĐND thành phố. Ngoài ra, Trong năm 2018, Thường trực HĐND thành phố, 

các Ban của HĐND thành phố còn tham gia đầy đủ các cuộc giám sát, khảo sát của 

Đoàn đại biểu Quốc hội, giám sát nhiều vụ khiếu nại của công dân trên địa bàn. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

1. Ƣu điểm  

a) Các nội dung trong Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2018 

đã được triển khai thực hiện kịp thời; hoạt động giám sát trong các kỳ họp của 

HĐND được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và đạt được những 

kết quả nhất định.  

b) Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành 

phố được thực hiện đúng theo Luật định, kế hoạch giám sát của Thường trực 

HĐND, các Ban của HĐND có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình thực hiện 

giám sát, thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến cho các đơn vị được giám sát những 

vấn đề được, chưa được và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, không làm 

ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị này. Sau giám sát, 

kịp thời tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy, kiến nghị UBND thành phố những 

nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

c) Các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND 

thành phố đã được UBND thành phố quan tâm xem xét, giải quyết hoặc chỉ đạo các 

cơ quan chuyên môn, các cấp, các ngành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và 

báo cáo đến Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố theo quy định. 

d) Kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố 

và việc tiếp thu, giải quyết của UBND thành phố, các cơ quan chức năng đã góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 

nhân dân ngày một tốt hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố. 

2. Hạn chế  

Bên cạnh những mặt làm được, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực 

HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND thành phố còn một số hạn chế cần 
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phải khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động 

giám sát:  

a) Trong trả lời chất vấn, một số sở, ngành trả lời chưa đi thẳng vào nội dung 

mà đại biểu, cử tri quan tâm, chưa đưa ra giải pháp cụ thể và thời gian thực hiện.  

b) Phạm vi cần giám sát của HĐND thành phố rộng, một số lĩnh vực có tính 

chuyên ngành, kỹ thuật, đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn sâu và có thời gian 

nghiên cứu, trong khi đó, hầu hết thành viên của các Ban là đại biểu kiêm nhiệm 

không có nhiều thời gian nghiên cứu sâu các vấn đề có liên quan đến nội dung giám 

sát nên kết quả đạt được chưa toàn diện.  

c) Mặc dù, UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai 

thực hiện các kiến nghị qua giám sát nhưng việc tổ chức thực hiện của một số sở, 

ngành còn chậm, trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc thì chưa kịp 

thời báo cáo, xin ý kiến UBND thành phố xem xét, giải quyết.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 

2018 của HĐND thành phố, Thường trực HĐND kính trình HĐND thành phố./.  

 

 

 TM. THƢỜNG TRỰC HĐND  
Nơi nhận:  

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

- Chính phủ;  

- Văn phòng Quốc hội;  

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;  

- Đoàn ĐBQH thành phố;  

- Thường trực Thành ủy;  

- Thường trực HĐND thành phố (A);  

- UBND thành phố;  

- UBMTTQVN thành phố;  

- Các Ban của HĐND thành phố;  

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Văn phòng HĐND thành phố (C1,2; D1);   

- Lưu: VT,TH,PĐ,68.  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Cánh  
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