
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 294 /BC-HĐND Cần Thơ, ngày 08  tháng  7  năm  2019 

  
 

 

 

BÁO CÁO 

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

(từ kỳ họp thứ 10 đến kỳ họp thứ 13 của Hội đồng nhân dân thành phố) 
 
 

 

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

phương năm 2015 và các văn bản quy định hiện hành, căn cứ Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân (HĐND) thành phố; giữa hai kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND 

thành phố đã phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố kịp thời giải quyết các 

vấn đề phát sinh nhằm tổ chức thực hiện tốt các 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 bổ sung kinh phí mua sắm tài sản thực hiện Đề án Bệnh viện vệ 

tinh của thành phố giai đoạn 2017 - 20201. Đồng thời, thống nhất điều chỉnh nguồn 

kinh phí thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh của thành phố Cần Thơ (từ nguồn cân đối 

ngân sách địa phương đã giao đầu năm sang nguồn kết dư ngân sách thành phố). 

2. Cho ý kiến bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị 

chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên trên 01 đơn vị tài sản2 của Bệnh 

viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. 

3. Thống nhất hỗ trợ kinh phí cho Tòa án nhân dân thành phố để phục vụ hoạt 

động thí điểm trong 06 tháng của Trung tâm hòa giải, đối thoại trong giải quyết 

tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân3. 

4. Thống nhất bố trí ngân sách thành phố để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư phần còn lại của dự án Trường bắn đồng bằng sông Cửu Long4. 

5. Cho ý kiến giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện và thu hồi kế 

hoạch vốn ứng trước thuộc các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 20195. 

6. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc 

các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 20196 với tổng số bổ sung là 41,498 tỷ 

đồng. 

                                           
1
 Bệnh viện Tim mạch: 6,5 tỷ đồng; Bệnh viện Huyết học - truyền máu: 5 tỷ đồng. 

2
 Bộ nội soi dạ dày ống mềm video, Hệ thống nội soi tiêu hóa (chẩn đoán ung thư sớm). 

3
 Số tiền 1,735 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách thành phố. 

4
 Số tiền 42,191 tỷ đồng. 

5
 Giao 774 triệu đồng kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 cho 07 dự án, giao 648,643 tỷ đồng kế hoạch vốn 

thực hiện cho 35 dự án; thu hồi 77,210 tỷ đồng kế hoạch vốn ứng trước từ các nguồn vốn ngân sách địa phương 

của 05 dự án. 
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7. Cho ý kiến về nguồn thu vượt tiền sử dụng đất của quận Ninh Kiều năm 

2016, 2017. 

8. Thống nhất ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên dùng. 

9. Cho ý kiến hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan cấp 

thành phố. 

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

luật của HĐND thành phố7. 

Trên đây là các nội dung đã giải quyết từ kỳ họp thứ 10 đến kỳ họp thứ 13 của 

HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố xin báo cáo với HĐND thành 

phố./. 

 

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

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Lưu: VP,TH,HPh,58. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Đông 
 

                                                                                                                                    
6
 Với tổng số vốn bổ sung là 41,498 tỷ đồng . 

7
 Tổng số 12 nghị quyết, cụ thể: (1) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 

tháng 7 năm 2018 của HĐND thành phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những 

người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực; (2) Nghị quyết về việc phân cấp thẩm 

quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu 

toàn dân thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ; (3) Nghị quyết Quy định về mức chi tiếp khách nước 

ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và làm việc tại thành phố 

Cần Thơ; (4) Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng cho lực lượng Thanh tra Sở Giao thông vận tải trực tiếp 

tham gia công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; (5) Nghị quyết quy định nội dung, mức chi 

bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ; (6) Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam và chế độ tiếp khách trong nước; (7) Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra 

nhân dân cấp xã; (8) Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và 

Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh”; (9) Nghị quyết quy định mức học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập năm học 2019 - 2020; (10) Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh 

dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố; (11) Nghị quyết 

quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ; (12) Nghị quyết về việc đặt tên đường.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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