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BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban đô thị HĐND 1 thành phố đối với Báo cáo số 269/BC-UBND  

ngày 14 tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố về kết quả thực hiện Nghị 

quyết HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; 

Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, 

nâng cao đời sống nhân dân”; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh và Chủ đề năm 2020 (lĩnh vực đô thị). 

 

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 

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:  

Ban đô thị của HĐND thành phố cơ bản thống nhất với Báo cáo số 

269/BC-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố về kết quả 

thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2019; Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư 

phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh và Chủ đề năm 2020 (lĩnh vực đô thị) trình HĐND 

thành phố tại kỳ họp thứ 14.  

Ban đô thị nhận thấy báo cáo đã đánh giá cơ bản kết quả đã đạt được 

trong năm 2019 liên quan đến lĩnh vực đô thị. Đặc biệt, tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội tăng 14,37% so cùng kỳ, thu hút đầu tư ngoài ngân sách đạt khá. Công tác 

lập quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch có nhiều chuyển biến tích cực, đã 

lập các đồ án quy hoạch phân khu 1/5000 của các quận; triển khai thực hiện các 

công trình, dự án theo quy hoạch. Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, xử lý các 

cá nhân sai phạm nhằm đảm bảo kỹ cương, trật tự đô thị. Hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Chất lượng dịch vụ vận 

tải được nâng lên, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, vận tải hành khách, đã 

sắp xếp, phân luồng giao thông, lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu 

giao thông ngày càng hợp lý. Công tác bảo vệ môi trường từng bước đi vào nề 

                                              
1
. Các từ viết tắt trong văn bản: Hội đồng nhân dân: HĐND, Ủy ban nhân dân: UBND.  



2 

nếp, tình trạng ô nhiễm môi trường của thành phố chưa đến mức báo động như 

các thành phố khác; đã hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới,...  

Với những kết quả đạt được nêu trên cho thấy được sự nỗ lực, cố gắng, 

quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân thành phố đã phấn đấu vượt 

qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện chủ đề năm 2019 là “Đẩy mạnh 

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

Các chỉ tiêu trên lĩnh vực đô thị (tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ thu gom 

chất thải rắn ở đô thị) đã đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.  

Tuy nhiên, các đại biểu tham dự Hội nghị thẩm tra có một số ý kiến đóng 

góp và kiến nghị trong thời gian tới liên quan đến lĩnh vực đô thị như sau:  

1. Báo cáo phải căn cứ vào Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 07 tháng 

12 năm 2018 của HĐND thành phố để so sánh, đánh giá tổng quan, phản ánh 

đầy đủ, toàn diện kết quả thực hiện của các cấp, các ngành trong năm 2019. 

Ngoài ra, rà soát các chỉ tiêu đã nêu tại Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 

04 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố để thực hiện tốt kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) của thành phố.  

2. Các đại biểu quan tâm đến công tác lập quy hoạch, đề nghị bổ sung kết 

quả rà soát, bãi bỏ các quy hoạch. Khẩn trương hoàn thành các đồ án quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/5000 của 05 quận theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2017 của HĐND thành phố, đảm bảo có chất lượng và tổ chức 

thực hiện đúng các quy hoạch này, hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch, phải dành 

quỹ đất cho các công trình công cộng, tránh việc điều chỉnh, chuyển đất chuyên 

dùng sang đất ở đô thị. Sau khi các đồ án quy hoạch phân khu được duyệt phải 

công bố, công khai cho nhân dân biết theo luật định.  

3. Trong công tác quản lý đô thị, thành phố quan tâm đầu tư các tiện ích 

về hạ tầng kỹ thuật đô thị 
2
, hạ tầng xã hội theo khả năng cân đối vốn của địa 

phương, gắn với nhu cầu đời sống của nhân dân. Huy động các nguồn lực để xây 

dựng và phát triển đô thị thông minh (như sử dụng công nghệ thông tin, truyền 

thông để thu thập, truyền, lưu trữ, xử lý dữ liệu hướng tới phục vụ người dân; 

khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng, quản lý đô thị; đẩy 

mạnh thu hút đầu tư,…) theo Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11 tháng 4 năm 

2017 của Thành ủy, sắp xếp và phân loại dự án ưu tiên đầu tư (dự án bức xúc thì 

ưu tiên bố trí vốn), nhất là đối với thực trạng hạ tầng kỹ thuật giao thông của 

thành phố hiện nay chưa theo kịp yêu cầu phát triển, tình trạng kẹt xe, ùn tắc 

giao thông ở nhiều giao lộ trung tâm của thành phố diễn ra thường xuyên. 

UBND thành phố có giải pháp quyết liệt trong năm 2020 để giải quyết vấn đề 

này kết hợp với chống ngập nghẹt trên các tuyến đường nội ô thành phố. Tổ 

chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định, 

nhất là các hẻm trong khu vực nội thị. Chú ý công tác tuyên truyền, vận động để 
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nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, 

nhất là chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo, cấp phép xây dựng và 

quy ước của cộng đồng dân cư.  

4. Công tác quản lý trật tự xây dựng tuy đã được tăng cường nhưng theo 

phản ánh trên địa bàn thành phố có khoảng 148 khu dân cư tự phát. Cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở một số khu đô thị, khu dân cư 

còn chậm, chưa đảm bảo các tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và chủ 

đầu tư chưa bàn giao về địa phương quản lý. Đáng lưu ý, hệ thống thoát nước 

sinh hoạt của các dự án tại Khu đô thị Nam Cần Thơ chưa đấu nối vào hệ thống 

thoát nước chung của thành phố, ảnh hưởng đến môi trường, sinh hoạt của cộng 

đồng dân cư. Thành phố còn thiếu các khu tái định cư, chưa có loại hình nhà ở 

xã hội và nhà ở tái định cư thuộc sở hữu nhà nước, chỉ có 15 căn nhà ở công vụ 

và 12 nhà chung cư. Tuy nhiên, một số nhà chung cư cao tầng còn thiếu các 

trang thiết bị và chưa đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Ban đô thị 

đề nghị UBND thành phố chỉ đạo sở, ngành chức năng dự báo đúng nhu cầu nhà 

ở theo tốc độ đô thị hóa, quy mô phát triển dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển. 

Quan tâm cao độ, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là công tác quản lý xây dựng 

theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt. Nghiên cứu, ban hành Quy định phân công 

các cơ quan chuyên môn, các địa phương quản lý các khu đô thị, khu dân cư, 

khu tái định cư trên địa bàn thành phố để theo dõi, quản lý các dự án này, kiên 

quyết không để xảy ra tiêu cực, hình thành lợi ích nhóm khi chuyển mục đích sử 

dụng đất tại các khu đô thị, nhất là tại các khu dân cư tự phát.  

5. Thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt và 

chất thải công nghiệp, nhất là chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm 

thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và chất thải y tế. Kiểm tra, đánh giá 

hiệu quả của việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hướng dẫn người dân 

mua sắm thiết bị lưu chứa rác sinh hoạt tại hộ gia đình, phổ biến đầy đủ đến 

người dân các thông tin về địa điểm, thời gian thu gom rác. Có kế hoạch cụ thể 

để xử lý khối lượng rác đã chôn lấp, cải tạo và phục hồi môi trường khi đóng 

cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ 

sức khỏe cho nhân dân. Quan tâm đầu tư xây dựng các hệ thống thoát nước và 

xử lý nước thải; phát huy hết công suất, hiệu quả và nâng chất lượng nước thải 

sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ, đảm bảo đấu nối để thu gom, 

xử lý nước thải cho các phường của quận Ninh Kiều và các khu dân cư tại Khu 

đô thị Nam Cần Thơ.  

6. Các đại biểu có ý kiến về tình hình thu ngân sách và chỉ tiêu về kim 

ngạch xuất khẩu hàng hóa không đạt kế hoạch đề ra, UBND thành phố đánh giá 

rõ nguyên nhân để triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện đạt 02 chỉ tiêu 

này trong năm 2020. Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm, giải 

ngân vốn đầu tư công đạt thấp, nhất là các công trình về giao thông, dự án sử 

dụng nguồn vốn ODA,... Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt, xác định 

trách nhiệm của các chủ đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn.  
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7. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020, Ban đô thị đề nghị 

UBND thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực 

đô thị theo 05 nhóm vấn đề từ công tác lập quy hoạch, quản lý và thực hiện quy 

hoạch; đầu tư các tiện ích về hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội; tập trung 

thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, giữ gìn vệ sinh môi trường, phấn đấu thu 

gom hết chất thải rắn ở đô thị trong thời gian tới; tạo mỹ quan đô thị và bảo đảm 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban đô thị đối với Báo cáo số 269/BC-

UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố về kết quả thực hiện 

Nghị quyết HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 

2019; Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát 

triển, nâng cao đời sống nhân dân”; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh và Chủ đề năm 2020 (lĩnh vực đô thị), kính trình 

HĐND thành phố xem xét, thảo luận và quyết nghị./.  
 

 TM. BAN ĐÔ THỊ  
Nơi nhận: 
- 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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