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BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội về 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 trƣớc và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ  

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

Căn cứ khoản 2, Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban Hội đồng nhân dân “Thẩm 

tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do Hội 

đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công”;  

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại 

Công văn số 205/HĐND-TT ngày 14 tháng 6 năm 2019 về việc phân công chuẩn bị 

các báo cáo, dự thảo nghị quyết; thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ 

họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021;  

Ngày 24 tháng 6 năm 2019, Ban văn hóa - xã hội đã tổ chức họp Ban thẩm tra 

các báo cáo, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân thành phố trình với sự tham dự 

của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành 

phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan, Văn phòng Hội đồng nhân dân 

thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. Qua nghiên cứu báo cáo, theo dõi 

việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các sở, ngành có liên quan và ý kiến thảo 

luận của các đại biểu, thành viên Ban tại cuộc họp thẩm tra, Ban văn hóa - xã hội 

báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố các nội dung thẩm tra liên quan đến báo cáo, 

cụ thể như sau: 

- Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã tiếp thu các kiến nghị 

trong báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội, tích cực chỉ đạo các sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị liên quan tiếp thu và có văn bản 

trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể: Trước và sau kỳ họp thứ 10 của 

HĐND thành phố có tổng cộng 57 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 52 ý 

kiến, kiến nghị đã được giải quyết hoặc giải trình, thông tin đến cử tri; 14 ý kiến, 

kiến nghị của cử tri được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian 

tới; 01 ý kiến được các cơ quan chức năng tiếp thu, nghiên cứu biện pháp giải 

quyết. 

Trước và sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, lĩnh vực văn hóa - 

xã hội, dân tộc, tôn giáo có 14 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, có 13 ý kiến, 

kiến nghị đã được giải quyết hoặc giải trình, thông tin đến cử tri; 01 ý kiến, kiến 

nghị của cử tri được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trog thời gian tới và 

đều được các ngành chức năng trả lời bằng văn bản. 
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Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn 

giáo phần lớn có tính chất giải thích, thông tin đến cử tri biết. Tuy nhiên, những ý 

kiến, kiến nghị này đã được các cơ quan chức năng trả lời rất lâu, gần đây nhất 

cũng đã hơn 3 tháng, chưa có cập nhật thông tin mới. Ví dụ: Nội dung trả lời của 

Sở Thông tin và Truyền thông về vấn đề ngăn chặn và xử lý đối với các số thuê bao 

gọi đến nhằm mục đích lừa đảo, gây hoang mang cho người dân. Đến nay chưa có 

kết quả có xử lý được vụ việc nào hay không,... 

Qua thẩm tra, Ban văn hóa - xã hội thống nhất đề nghị:  

- Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm hơn nữa chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan 

chức năng tăng cường công tác phối hợp trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

cử tri, nhất là các kiến nghị cần có thời gian để giải quyết;  

- Cập nhật kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị sát với thời điểm báo cáo; 

thực hiện công tác thẩm định, kiểm tra thực tế so với nội dung trả lời của các cơ 

quan chức năng, Ủy ban nhân dân quận, huyện, đảm bảo đi vào trọng tâm, thể hiện 

rõ kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, những vấn đề chưa giải quyết 

được ngay cũng cần thông tin đến cử tri biết và chia sẻ. 

- Riêng các ý kiến, kiến nghị được các sở, ngành tiếp thu, ghi nhận để trả lời 

sau khi có thông tin phản hồi của Trung ương hoặc trả lời của các cơ quan khác, đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời cung cấp thông tin đến Thường trực Hội 

đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội 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 13 Hội đồng 

nhân dân thành phố Cần Thơ, kính trình Hội đồng nhân dân thành phố./. 

 
 

 
           TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 
Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Các ban của Ban của HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Văn phòng HĐND thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Lưu: VT,HĐ,TG,72. 
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