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BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố đối với Báo cáo số 

130/BC-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 

thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; thực hiện Công 

văn số 205/HĐND-TT ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Thường trực HĐND 1 thành 

phố phân công chuẩn bị báo cáo, dự thảo nghị quyết; thẩm tra các báo cáo, dự thảo 

nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố.  

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Ban đô thị tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo 

cáo, dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố do UBND thành phố trình. Qua 

nghiên cứu báo cáo, theo dõi hoạt động thuộc lĩnh vực đô thị và hoạt động của các 

ngành; căn cứ ý kiến thảo luận của các đại biểu, thành viên Ban đô thị tại cuộc họp 

thẩm tra, Ban đô thị báo cáo HĐND thành phố các nội dung cụ thể như sau:  

1. Trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021, UBND thành phố đã xem xét theo thẩm quyền, chỉ đạo các sở, ngành, địa 

phương tập trung giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với lĩnh 

vực đô thị có 24 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải 

có 12 ý kiến, tài nguyên và môi trường có 03 ý kiến, quy hoạch và dự án đầu tư 

phát triển đô thị có 08 ý kiến, ý kiến khác có liên quan là 01 ý kiến.  

2. Qua thẩm tra, Ban đô thị thấy rằng, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

gửi đến thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND thành phố đã được xem xét và 

trả lời.  

Ban đô thị nhận thấy có 18 nội dung đã được giải quyết dứt điểm hoặc giải 

trình, thông tin đến cử tri, nâng tổng số ý kiến đã giải quyết trên lĩnh vực đô thị từ 

kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố đến nay là 127/143 ý kiến (đạt tỷ lệ 88,8%); 05 

nội dung được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian tới; 01 

nội dung được các cơ quan chức năng tiếp thu, nghiên cứu biện pháp giải quyết. 

Ban đô thị đánh giá cao trách nhiệm của UBND thành phố, các sở, ban ngành trong 

việc tiếp thu ý kiến, kịp thời trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn, tạo niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử.  
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Tuy nhiên, qua xem xét cụ thể có một số nội dung trả lời của các cơ quan, 

đơn vị đã được UBND thành phố giao có nội dung còn trả lời chung chung, thiếu 

giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện, việc cập nhật tiến độ thực hiện một số công 

trình, dự án về giao thông chưa kịp thời; cụ thể:  

a) Báo cáo tiến độ thực hiện một số công trình, dự án chưa đúng thực tế, một 

số công việc đã thực hiện xong nhưng báo cáo là đang thực hiện (sửa chữa mặt 

đường tại đoạn đi qua địa bàn phường Thới Hòa - Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc 

lộ 91; gắn lại biển tên các cầu giao thông trên đường tỉnh 923 thuộc địa bàn huyện 

Phong Điền,…), có công việc chưa thực hiện nhưng báo cáo là sẽ hoàn thành và 

bàn giao cho địa phương quản lý vào năm 2020 (dự án chỉnh trang Khu đô thị 

đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân). Đến nay, chưa đề ra giải 

pháp cụ thể để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại nhiều dự án 

khu dân cư để bàn giao hạ tầng cho địa phương quản lý.  

b) Có nội dung trả lời còn chung, chưa có lộ trình thực hiện do thành phố 

không cân đối được nguồn vốn để thực hiện (như đầu tư đường tỉnh 921 có chiều 

dài khoảng 20 km với tổng vốn trên 1.000 tỷ đồng; thành phố dự kiến đầu tư theo 

hình thức BT nhưng Trung ương chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể). Có nội dung 

trả lời chưa thỏa đáng (ý kiến của cử tri quận Cái Răng đề nghị xem xét, hướng dẫn 

người dân được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư 

để xây dựng nhà ở).  

c) Một số vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương 

còn chậm, kéo dài (đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông trên 

tuyến đường tránh Thốt Nốt; nâng cấp Quốc lộ 80 đoạn qua địa phận huyện Vĩnh 

Thạnh,…).  

Do vậy, Ban đô thị đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng 

rà soát, cập nhật lại tiến độ thực hiện các công trình, dự án để hoàn chỉnh Báo cáo, 

trình tại kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố. Đối với các ý kiến chưa giải quyết 

dứt điểm (đang giải quyết hoặc sẽ giải quyết), các cơ quan chức năng sớm giải 

quyết thỏa đáng để thông tin đến cử tri, nhất là đối với các vấn đề nóng, có liên 

quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất ở, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các khu dân cư, nhất 

là các khu dân cư Diệu Hiền, Thiên Lộc. Chỉ đạo việc thống kê, quản lý nguồn thải; 

giải quyết dứt điểm các kiến nghị mà cử tri phản ánh nhiều lần về vấn đề ô nhiễm 

môi trường tại các cơ sở chế biến thủy sản, phụ phẩm (chưa khắc phục triệt để mùi 

hôi tại Công ty Cổ phần chế biến phụ phẩm thủy sản Sông Hậu). Tiếp tục kiến nghị 

Bộ Giao thông vận tải sớm lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông tại 

giao lộ tuyến tránh Thốt Nốt với Quốc lộ 91; kịp thời sửa chữa, dặm vá mặt đường 

đã xuống cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để hạn chế tai nạn giao thông. Quan tâm 

thực hiện công tác hậu kiểm kết quả trả lời của các cơ quan chức năng được phân 

công trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, Báo cáo 130/BC-UBND ngày 

12 tháng 6 năm 2019 của UBND thành phố cần điều chỉnh, sử dụng từ “Chỉ đạo” 
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thay cho từ “Đề nghị” các sở, ban, ngành chức năng, nhằm thể hiện vai trò chỉ đạo, 

điều hành của UBND thành phố và công tác tham mưu, đề xuất của các sở, ban, 

ngành chức năng.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban đô thị đối với Báo cáo số 130/BC-

UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của UBND thành phố về kết quả giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố, kính trình 

HĐND thành phố xem xét, thảo luận./.  

 

Nơi nhận: TM. BAN ĐÔ THỊ 
- Đoàn đại biểu Quốc hội TPCT;  

- Thường trực Thành ủy;  

- UBND thành phố;  

- UBMTTQVN thành phố;  

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Văn phòng UBND thành phố;  

- Văn phòng HĐND thành phố (C,D);  

- Lưu: VT,TH,VN,67.  

TRƯỞNG BAN 
 

  

 

 

  

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng  
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