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BÁO CÁO  
Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 

của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố  
 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND 1, nhiệm vụ do HĐND thành phố và 

Thường trực HĐND thành phố giao, Ban đô thị báo cáo tình hình hoạt động 6 

tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Cụ thể như sau:  

I. HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019  

1. Công tác tham gia chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố  

Theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố, Ban đô thị đã tham 

dự các kỳ họp của HĐND thành phố và thực hiện th m tra các nội dung thuộc   nh 

vực phụ trách như:   

a) Kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố:  

Ban đô thị thực hiện th m tra dự thảo Nghị quyết về việc thông qua điều 

chỉnh chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020 thành phố Cần Thơ.  

b) Kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố: Tham dự kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất 

thường) của HĐND thành phố.  

c) Kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố: Ban đô thị thực hiện th m tra 02 

báo cáo và 01 dự thảo nghị quyết, cụ thể: 

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019; chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải 

cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”; các 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. 

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

thứ 10 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

- Dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2019.       

Ngoài ra, Ban đô thị còn phối hợp với Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân sách, 

Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố th m tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết 

có  iên quan đến   nh vực các Ban phụ trách.  

2. Hoạt động giám sát 
                                                 
1
. Các từ viết tắt trong văn bản: Hội đồng nhân dân: HĐND, Ủy ban nhân dân: UBND.   
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Căn cứ Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố và phân công 

của Thường trực HĐND thành phố, Ban đô thị đã xây dựng và ban hành Chương 

trình số 608/CTr-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2018 về giám sát trong năm 2019. 

Hàng quý, Ban đô thị đã ban hành kế hoạch để tiến hành khảo sát, giám sát theo kế 

hoạch đề ra. Kết quả đã tổ chức thực hiện 02 đợt giám sát (03 cuộc khảo sát), làm 

việc với 27  ượt đơn vị. Đến nay, đã hoàn thành các nội dung giám sát như sau:  

a) Giám sát trong quý I: Ban đô thị đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-

HĐND ngày 13 tháng 02 năm 2019 về việc thành  ập Đoàn giám sát công tác quản 

 ý nhà nước về hạ tầng giao thông và đầu tư xây dựng một số công trình giao thông 

trọng điểm trên địa bàn thành phố; đã xây dựng Kế hoạch số 50/HĐND-TT ngày 

13 tháng 02 năm 2019 giám sát công tác quản  ý nhà nước về hạ tầng giao thông và 

đầu tư xây dựng một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. 

Kết quả đã tổ chức 02 cuộc khảo sát, nắm tình hình thực hiện một số công trình, dự 

án về giao thông trên địa bàn huyện Phong Điền và các quận: Ninh Kiều, Cái Răng, 

Bình Thủy, Ô Môn. Đồng thời, đã thực hiện 01 đợt giám sát,  àm việc với 12  ượt 

đơn vị. Đối tượng được giám sát  à Sở  iao thông vận tải, Quản  ý dự án đầu tư 

xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố, Ban Quản  ý 

dự án đầu tư xây dựng thành phố, UBND các quận, huyện; đã ban hành Báo cáo số 

130/BC-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2019 về kết quả giám sát, trong đó có kiến 

nghị, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với công tác quản  ý 

nhà nước về hạ tầng giao thông, đầu tư xây dựng một số công trình giao thông 

trọng điểm trên địa bàn thành phố; UBND thành phố có Công văn số 1397/UBND-

XDCB ngày 06 tháng 5 năm 2019 chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết các kiến 

nghị sau giám sát của Ban đô thị.  

b) Giám sát trong quý II: Ban đô thị ban hành Quyết định số 10/QĐ-HĐND 

ngày 25 tháng 4 năm 2019 về việc thành  ập Đoàn giám sát công tác quản  ý nhà 

nước về chất thải (bao gồm chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải 

lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và chất thải y tế); đã xây dựng Kế hoạch số 

142/KH-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2019 về giám sát công tác quản  ý nhà nước 

về chất thải. Kết quả đã tổ chức 01 cuộc khảo sát tại một số cơ sở y tế (Bệnh viện 

Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện 

Phụ sản, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi), khảo sát môi trường tại các Khu công 

nghiệp Trà Nóc 1, Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Khu công nghiệp Hưng Phú 1 và 

2A, Khu công nghiệp Thốt Nốt và một số nhà máy xử  ý nước thải tập trung. Đồng 

thời, tổ chức 01 đợt giám sát,  àm việc với 15  ượt đơn vị. Đối tượng được giám sát 

là Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Ban Quản  ý các khu chế xuất và công 

nghiệp Cần Thơ, UBND các quận, huyện, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần 

Thơ, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ, Trung tâm Xây 

dựng hạ tầng Khu công nghiệp Thốt Nốt; đã ban hành Báo cáo số 236/BC-HĐND 

ngày 27 tháng 6 năm 2019 về kết quả giám sát, trong đó có kiến nghị, đề xuất tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với công tác quản  ý nhà nước về chất 

thải; báo cáo Thường trực HĐND thành phố có ý kiến đến UBND thành phố xem 

xét, giải quyết các kiến nghị qua giám sát của Ban đô thị.  

3. Một số công tác khác  
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Ngoài hoạt động chuyên môn và giải quyết công việc thường xuyên, Ban đô 

thị còn tham gia các hội nghị, hội thảo, giám sát, khảo sát,…  iên quan đến   nh vực 

đô thị; cụ thể: 

a) Đề xuất các nội dung trên   nh vực đô thị để xây dựng Chương trình giám 

sát năm 2020, báo cáo Thường trực HĐND thành phố trình HĐND thành phố xem 

xét, quyết định tại kỳ họp thứ 13.  

b) Tham dự Hội nghị giữa Thường trực HĐND thành phố với các cơ quan và 

Thường trực HĐND các quận, huyện tại quận Ninh Kiều để trao đổi, bàn về  “Giải 

pháp nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp 

HĐND”.  

c) Rà soát danh mục nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành còn hiệu 

 ực thuộc   nh vực phụ trách của Ban đô thị; qua đó, đã đề xuất Thường trực HĐND 

thành phố có ý kiến để UBND thành phố điều chỉnh tên đơn vị chủ quản thực hiện 

Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của  ực  ượng Cảnh sát phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (HĐND 

thành phố thông qua tại Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2016). 

Theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri (thuộc lĩnh 

vực đô thị) từ kỳ họp thứ 2 đến sau kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố.  

d) Đôn đốc, thông tin đến cử tri kết quả giải quyết bước đầu của các cơ quan 

chức năng đối với một số vụ việc như: Việc khai thác bến tàu du  ịch Cồn Sơn; tình 

hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Du  ịch Linh Phương 

đầu tư xây dựng một số hạng mục của công trình Cồn Khương River Side Resort 

 ấn chiếm hành  an an toàn sông Hậu. Ngoài ra, còn kịp thời nắm bắt những vấn đề 

bức xúc của người dân về mức thu tiền quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải, cấp giấy 

chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị 

mới Hưng Phú (Lô số 49 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 làm chủ 

đầu tư) để chuyển cơ quan chức năng giải quyết.  

đ) Tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND thành phố 

và các Ban của HĐND thành phố. Tham dự các cuộc họp do UBND thành phố, các 

sở, ngành và địa phương tổ chức và có ý kiến đóng góp vào các chương trình, đề 

án, dự án, phương án có  iên quan đến các   nh vực quy hoạch đô thị, phát triển hạ 

tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, giao thông, xây dựng, môi trường, cung cấp dịch vụ 

công trên địa bàn.  

e)  óp ý dự án Luật Kiến trúc. Xây dựng và ban hành văn bản phân công 

nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban đô thị của HĐND thành phố khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

g) Cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng về   nh vực giao thông, quy hoạch đô 

thị tại Trường Đại học Ca ifonia, Riverside theo Đề án bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức tại Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 2021.  

4. Nhận xét, đánh giá  

a) Mặt được: 

Công tác chuẩn bị kỳ họp: Ban đô thị đã th m tra đầy đủ các báo cáo, dự thảo 

nghị quyết do UBND thành phố trình HĐND thông qua tại kỳ họp theo đúng th m 
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quyền, đúng quy định pháp  uật. Phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nguyên tắc điều 

hòa, phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố, Văn phòng 

HĐND thành phố, góp phần nâng cao chất  ượng Nghị quyết HĐND thành phố.  

Công tác giám sát: Các nội dung giám sát được chọn  ọc trên cơ sở những 

vấn đề bức xúc của cử tri, tuân thủ đúng quy trình, quy định và chương trình, kế 

hoạch đã ban hành. Qua giám sát, kịp thời có báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện 

công tác quản  ý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, chỉ ra những mặt  àm được, hạn 

chế, nguyên nhân và báo cáo Thường trực HĐND thành phố có ý kiến đến UBND 

thành phố để kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo các cấp, các sở, ngành chức năng giải 

quyết các kiến nghị qua giám sát của Ban đô thị,… nhằm nâng cao hiệu  ực, hiệu 

quả công tác quản  ý nhà nước trên địa bàn thành phố.  

Ngoài ra, thành viên Ban đô thị được bổ sung, kiện toàn đã góp phần nâng 

cao chất  ượng hoạt động của Ban. Các thành viên Ban  à  ãnh đạo các sở, ngành, 

địa phương và đơn vị, có nhiệt tình, tâm huyết, thể hiện trách nhiệm cao đối với sự 

phát triển của thành phố, thể hiện tốt vai trò  à đại biểu nhân dân.  

b) Hạn chế:  

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Ban 

đô thị còn gặp những mặt hạn chế trong công tác giám sát là một số cơ quan được 

mời tham gia khảo sát, giám sát cử cán bộ chưa đúng thành phần theo giấy mời, 

một số đơn vị được giám sát gửi báo cáo còn chậm, thiếu các số  iệu, đề xuất các 

giải pháp,  àm ảnh hưởng đến chất  ượng giám sát của Ban đô thị.  

II. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019  

Trên cơ sở kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, Ban đô thị xây dựng 

Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Công tác giám sát  

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND 

thành phố, Ban đô thị xây dựng Kế hoạch giám sát quý III, quý IV để thực hiện đầy 

đủ các nội dung giám sát theo Chương trình đã đề ra. Hàng quý, xây dựng kế hoạch 

giám sát đảm bảo hợp  ý về thời gian, nội dung, tạo điều kiện thuận  ợi cho các 

thành viên Ban đô thị tham gia đầy đủ. Nội dung giám sát trong 6 tháng cuối năm 

2019 tập trung vào các vấn đề chủ yếu như:  

a)  iám sát công tác quản  ý nhà nước về xây dựng các khu dân cư và nhà ở 

xã hội.  

b)  iám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc   nh vực đô thị.  

c)  iám sát theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố và các 

khiếu nại, tố cáo của công dân (nếu có).  

2. Tham gia chuẩn bị kỳ họp  

a) Tham gia với Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành 

phố và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chu n bị nội dung, chương 

trình, th m tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết  iên quan đến   nh 

vực đô thị tại các kỳ họp của HĐND thành phố.  
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b) Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, việc 

thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban đô thị để kịp thời kiến nghị Thường 

trực HĐND thành phố xem xét, giải quyết.  

c) Các thành viên Ban đô thị tham gia giám sát của các Tổ đại biểu HĐND 

thành phố, tiếp công dân tại nơi công tác và địa phương ứng cử, tiếp xúc cử tri 

trước và sau kỳ họp thường  ệ cuối năm 2019 của HĐND thành phố, báo cáo các ý 

kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, gửi về Thường trực HĐND thành phố để tổng 

hợp, chu n bị cho kỳ họp thường  ệ cuối năm 2019 của HĐND thành phố.  

3. Một số hoạt động khác 

a) Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2020 của Ban đô thị.  

b) Tham gia Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp  uật xử  ý vi phạm hành 

chính trong   nh vực xây dựng - trật tự đô thị, giao thông vận tải để đi kiểm tra,  àm 

việc một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Tham gia là thành viên Ban An 

toàn giao thông thành phố.  

c) Tham dự Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu 

HĐND các cấp năm 2019; Hội nghị giao ban định kỳ giữa Thường trực HĐND 

thành phố với các cơ quan và Thường trực HĐND quận, huyện.  

d) Tiếp tục cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng về biến đổi khí hậu, môi 

trường và quản  ý chất thải tại Trường Đại học Ca ifonia, Riverside theo Đề án bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Hoa Kỳ giai đoạn 2018 - 2021. 

Ngoài công tác chuyên môn và hoạt động thường xuyên, Ban đô thị sẽ tích 

cực triển khai thực hiện các công việc, hoạt động khác theo phân công của Thường 

trực HĐND thành phố.  

Trên đây  à báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm 2019 của Ban đô thị HĐND thành phố./.  

  

Nơi nhận:  TM. BAN ĐÔ THỊ  
- Thường trực HĐND thành phố (A);  

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Thành viên Ban đô thị;  

- Văn phòng HĐND thành phố (C,D);  

- Lưu: VT,TH,VN,62.  

TRƯỞNG BAN  
 

  

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng  
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