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BÁO CÁO  

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

275/BC-UBND ngày 15 tháng 11 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  

 

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

văn số 415/HĐND-TT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Thường trực HĐND 1 thành 

phố phân công thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 của 

HĐND thành phố.  

Ngày 19 tháng 11 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 như sau:  

1. Trước và sau kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 - 2021, UBND thành phố đã xem xét theo thẩm quyền, chỉ đạo các cấp, các 

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

đô thị có 42/108 ý kiến (chiếm 38,9% tổng số ý kiến của cử tri). Trong đó, lĩnh vực 

giao thông vận tải có 19 ý kiến, tài nguyên và môi trường có 11 ý kiến, quy hoạch 

và dự án đầu tư phát triển đô thị có 11 ý kiến, ý kiến khác có liên quan là 01 ý kiến. 

Hiện nay, lĩnh vực đô thị được nhiều cử tri quan tâm, đặt vấn đề và hầu hết các ý 

kiến đã được trả lời.  

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 25 ý kiến đã giải quyết dứt điểm hoặc giải trình, báo 

cáo cử tri; 13 ý kiến được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời 

gian tới; 04 ý kiến 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, bảo đảm 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.  

Tuy nhiên, qua xem xét có nội dung trả lời chưa cụ thể, đầy đủ cho cử tri 

(như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại Khu dân cư Hưng 
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Phú do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng số 8 làm chủ đầu tư). Một số vấn đề 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương còn chậm, kéo dài (Dự 

án bờ kè sông Ô Môn từ cầu Rạch Ranh đến Rạch Vàm còn chờ Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn hỗ trợ vốn đầu tư), cơ quan chức năng của thành phố chỉ mới 

tiếp thu, ghi nhận, chưa thể trả lời thỏa đáng cho cử tri. Đối với những vấn đề đã 

hứa, cam kết thực hiện với thời gian hoàn thành cụ thể thì phải thực hiện đúng tiến 

độ để tạo niềm tin với cử tri (hoàn thiện láng nhựa mặt đường, thông xe kỹ thuật 

cầu Rạch Nhum, Rạch Tra trên đường tỉnh 922 trước Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020; hoàn thành việc sửa chữa mặt đường trên đường tỉnh 922 - đoạn từ cầu 

Rạch Nhum đến cầu Tắc Cà Đi trong năm 2019). 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 báo cáo đến cử tri. Ban đô thị đề nghị UBND thành phố 

kiểm tra, chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết các kiến nghị mà cử tri 

phản ánh nhiều lần, nhất là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giao thông, môi 

trường, 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. Thực hiện tốt 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 số 275/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của 

UBND thành phố cần điều chỉnh, sử dụng cụm từ “UBND thành phố báo cáo trước 

cử tri và HĐND thành phố” thay cho cụm từ “UBND thành phố thông tin” theo 

luật định; rà soát, điều chỉnh tiến độ, khối lượng thực hiện các công trình, dự án đầu 

tư cho phù hợp với các báo cáo chuyên đề khác của UBND thành phố. Đề nghị điều 

chỉnh, chuyển nội dung trả lời về việc xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 

2020 - 2024 của thành phố (nêu tại số 25, Phần IV ở trang 52) sang lĩnh vực kinh 

tế - ngân sách; nghiên cứu, gom gọn những nội dung trả lời quá dài (như tại số 60, 

Phần IV trang 32 trả lời về việc khuyến khích người dân sử dụng vật liệu thân thiện 

môi trường, xử phạt hành vi xả rác xuống sông đối với các tàu du lịch khu vực bến 

Ninh Kiều).  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban đô thị đối với Báo cáo số 275/BC-

UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố về kết quả giải quyết ý 

kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 của 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;  

- Ủy ban MTTQVN thành phố;  

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Văn phòng UBND thành phố;  

- Văn phòng HĐND thành phố (C,D);  

- Lưu: VT,TH,VN,68.  
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