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BÁO CÁO 

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

(từ kỳ họp thứ 13 đến kỳ họp thứ 14 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 thành phố; giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời giải 

quyết các vấn đề phát sinh nhằm tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân thành phố. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo các nội 

dung đã giải quyết, cụ thể như sau: 

1. Thống nhất điều chỉnh giảm dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục của Sở 

Giáo dục và Đào tạo 14,231 tỷ đồng, để bổ sung cho Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện thực hiện phổ cập giáo dục, đề án ngoại ngữ, trường điển hình đổi mới; 

2. Thống nhất xác định trục đường chính trong khu công nghiệp Trà Nóc 1 và 

Trà Nóc 2 được quy định trong bảng giá đất thành phố ban hành từ năm 2009 đến 

năm 2012 là đường trục chính có giới hạn từ ngã ba Trà Nóc, phường Trà Nóc, 

quận Bình Thủy đến cầu Cái Chôm, phường Phước Thới, quận Ô Môn (đường 

xuyên tâm) để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Công ty Cổ phần Xây 

dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ; 

3. Thống nhất bố trí 45 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 của ngân 

sách thành phố để tạm ứng cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông 

thôn thực hiện nâng cấp, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước để thực hiện 

hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch năm 2019; 

4. Cho ý kiến chủ trương tăng 32,435 tỷ đồng vốn đối ứng bố trí từ nguồn 

điều chuyển từ dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích 

ứng của đô thị (Dự án 3) sang dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu 

Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ (Dự án 2) trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016 - 2020 thuộc ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân thành phố 

thông qua để thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; 

5. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn thực hiện từ các nguồn vốn 

đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do thành phố quản lý năm 20191. Cụ thể: 
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 Số tiền 563,618 tỷ đồng:  
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- Điều chỉnh, bổ sung vốn cho 52 dự án do thành phố quản lý2; 

- Điều chỉnh, bổ sung vốn cho 65 dự án do Ủy ban nhân dân quận, huyện 

quản lý3. 

6. Thống nhất giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2019 là 8,750 tỷ đồng 

cho 22 dự án thuộc 12 chủ đầu tư; 

7. Cho ý kiến về việc sắp xếp, xử lý xe ô tô trên địa bàn thành phố theo Nghị 

định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ; 

8. Cho ý kiến chủ trương xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội 

đồng nhân dân thành phố: 

- Nghị quyết về thông qua bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024); 

- Nghị quyết hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân 

dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự; 

- Nghị quyết về chính sách hỗ trợ liên kết tiêu thụ và sản xuất nông nghiệp giai 

đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.  

- 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. 

Trên đây là các nội dung đã giải quyết từ kỳ họp thứ 13 đến kỳ họp thứ 14 của 

Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xin báo 

cáo với Hội đồng nhân dân 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,60. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Cánh 
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 Số tiền là 347,523 tỷ đồng. Trong đó (Bổ sung vốn cho 32 dự án để thanh toán giá trị còn lại theo quyết định 

phê duyệt quyết toán của cấp thẩm quyền với số tiền 10,569 tỷ đồng; bổ sung vốn cho 17 dự án chuyển tiếp, khởi 

công mới đủ điều kiện bố trí vốn với số tiền 336,954 tỷ đồng; điều chỉnh nội bộ 03 công trình do Sở Y tế làm 

chủ đầu tư). 
3
 Số tiền 216,095 tỷ đồng. Trong đó (Điều chỉnh giảm vốn cho 02 dự án với số tiền 12,733 tỷ đồng; bổ sung vốn 

từ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất cho 29 dự án với số tiền 111,387 tỷ đồng; bổ sung vốn cho 07 dự án thuộc đối 

tượng thành phố hỗ trợ 100% vốn đầu tư với số tiền 11,370 tỷ đồng; bổ sung vốn thực hiện cho 27 công trình 

giáo dục, giao thông nông thôn và các công trình hỗ trợ đạt chuẩn nông thôn mới, thưởng xã đạt chuẩn nông thôn 

mới và các công trình thành phố hỗ trợ vốn đầu tư với số tiền 106,071 tỷ đồng). 
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