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Số: 459 /BC-HĐND  Cần Thơ, ngày  22  tháng  11  năm  2019  

BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban đô thị về dự thảo Nghị quyết (kèm theo Tờ trình số  

183/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc đề nghị thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ,  

huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV) 

 

I. VĂN BẢN CĂN CỨ THỰC HIỆN  

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.  

2. Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009.   

3. Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.  

4. Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.  

5. Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.   

6. Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai 

đoạn 2012 - 2020.  

7. Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cần 

Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.  

8. Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của HĐND
1
 

thành phố về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố đến giai 

đoạn 2015 - 2020. 

9. Công văn số 415/HĐND-TT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Thường 

trực HĐND thành phố về việc phân công chuẩn bị báo cáo, dự thảo nghị quyết 

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

HĐND thành phố.  

II. HỒ SƠ THẨM TRA  

1. Dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 13 

tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố về việc đề nghị thông qua Đề án công 

nhận thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại 

IV.  

                                                 
1
. Các từ viết tắt trong văn bản: Hội đồng nhân dân: HĐND, Ủy ban nhân dân: UBND.  
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2. Công văn số 2798/UBND-TH ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch 

UBND thành phố về việc trình HĐND thành phố Đề án đề nghị công nhận thị 

trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

3. Báo cáo số 3289/BC-SXD ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Sở Xây 

dựng về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, 

thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.  

4. Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của HĐND 

huyện Cờ Đỏ về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ đạt tiêu 

chuẩn đô thị loại IV.  

5. Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần 

Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.  

III. THẨM QUYỀN CỦA BAN ĐÔ THỊ VÀ HĐND  

1. Về thẩm quyền của Ban đô thị  

a) Khoản 2, Điều 109 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy 

định nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban của HĐND: “Thẩm tra dự thảo nghị quyết, 

báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND 

phân công”.    

b) Khoản 1, Điều 124, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 quy định thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh: “Dự thảo nghị 

quyết của HĐND cấp tỉnh phải được Ban của HĐND cùng cấp thẩm tra trước khi 

trình HĐND”.  

2. Về thẩm quyền của HĐND thành phố  

a) Tại Điều 12, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 

năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị quy định: “Đối 

với thị trấn được dự kiến mở rộng phạm vi đô thị để thành lập đơn vị hành chính 

đô thị mới mà phạm vi mở rộng đó vẫn thuộc địa giới đơn vị hành chính cấp 

huyện thì UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập đề án phân loại đô thị”.  

b) Về trình tự, thủ tục phân loại đô thị: Tại Điều 13, Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 quy định: “Bộ Xây dựng có trách nhiệm thẩm định đề 

án phân loại đô thị đối với đô thị loại IV; Đề án trình thẩm định phải có Tờ 

trình của UBND và nghị quyết của HĐND có thẩm quyền”. 

Như vậy, việc UBND huyện Cờ Đỏ phối hợp với Sở Xây dựng lập Đề án, 

trình UBND thành phố; UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, ban 

hành Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ, 

huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV là đúng trình tự, 

thủ tục, thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật và có cơ sở để xem xét. 

IV. THẨM TRA NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Qua Hội nghị thẩm tra của Ban đô thị HĐND thành phố vào ngày 19 tháng 

11 năm 2019 để xem xét dự thảo Nghị quyết (kèm theo Tờ trình số 183/TTr-
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UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố về việc đề nghị thông 

qua Đề án công nhận thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu 

chuẩn đô thị loại IV) và báo cáo, giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo 

Nghị quyết; ý kiến thảo luận của các đại biểu và thành viên Ban đô thị tại Hội 

nghị thẩm tra, Ban đô thị có ý kiến như sau:  

1. Ngày 07 tháng 11 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết 

định số 1659/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia 

giai đoạn 2012 - 2020. Trong đó, có xác định thị trấn Cờ Đỏ sẽ được nâng cấp 

thành đô thị loại IV giai đoạn 2016 - 2020 (nêu tại số thứ tự 59, Phụ lục ban hành 

kèm theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai 

đoạn 2012 - 2020). Do vậy, tại kỳ họp này, UBND thành phố trình HĐND thành 

phố xem xét, thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ đạt tiêu chí đô thị 

loại IV là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Trung ương, phù hợp với nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực tiễn tình hình của thành phố. 

2. Về quy trình xây dựng Nghị quyết  

Trong quá trình xây dựng Đề án, dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề 

án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu 

chuẩn đô thị loại IV, Sở Xây dựng và UBND huyện Cờ Đỏ là cơ quan soạn thảo 

đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan chức năng có liên quan, trong đó có các 

Ban của HĐND thành phố. HĐND huyện Cờ Đỏ đã ban hành Nghị quyết số 

22/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 về việc thông qua Đề án đề nghị 

công nhận thị trấn Cờ Đỏ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. UBND thành phố cũng 

đã tổ chức cuộc họp xem xét, thảo luận các nội dung dự thảo Nghị quyết và các 

thành viên UBND thành phố đã thống nhất trình HĐND thành phố.  

3. Về nội dung các tiêu chí để công nhận đô thị loại IV 

Việc rà soát, kiểm tra, tính toán số liệu để xác định điểm đạt của các tiêu chí, 

tiêu chuẩn như quy định đã có cơ quan chức năng thực hiện cung cấp số liệu và 

công bố, Ban đô thị cơ bản nhất trí với các nội dung đánh giá, nhận định và các số 

liệu tính toán được trình bày trong Tờ trình số 183/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 

năm 2019 của UBND thành phố và Báo cáo số 3289/BC-SXD ngày 11 tháng 11 

năm 2019 của Sở Xây dựng về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn 

Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Cụ thể 

như sau:  

Tiêu chí Nội dung Điểm tối 

thiểu 

Điểm tối 

đa 

Điểm đạt 

Tiêu chí 1 Vị trí, chức năng, vai trò 

và trình độ phát triển 

kinh tế - xã hội 

15,00 20,00 17,33 

Tiêu chí 2 Quy mô dân số 6,00  8,00 7,51 

Tiêu chí 3 Mật độ dân số 4,50 6,00 4,50 
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Tiêu chí Nội dung Điểm tối 

thiểu 

Điểm tối 

đa 

Điểm đạt 

Tiêu chí 4 Tỷ lệ lao động phi nông 

nghiệp 

4,50 6,00 5,94 

Tiêu chí 5 Trình độ phát triển cơ 

sở hạ tầng và kiến trúc, 

cảnh quan đô thị  

45,00 60,00 

  

47,94 

Tổng cộng  75,00 100,00 83,22 

Phạm vi, diện tích lập Đề án là toàn bộ thị trấn Cờ Đỏ (không mở rộng so với 

diện tích hiện hữu). Các tiêu chí đánh giá đã phản ánh đúng thực trạng, đảm bảo 

các tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết để công nhận thị trấn Cờ Đỏ đạt tiêu chí đô thị 

loại IV. Các tiêu chí đều trên mức tối thiểu và tổng số điểm các tiêu chí của thị trấn 

Cờ Đỏ đạt 83,22/100 điểm, đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 3, Điều 10 Nghị 

quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội để công nhận đạt tiêu chí là đô thị loại IV.   

Do vậy, Ban đô thị của HĐND thành phố thống nhất chủ trương trình 

HĐND thành phố xem xét, thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ, 

huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Đồng thời, qua ý 

kiến của các đại biểu dự Hội nghị thẩm tra vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, Ban 

đô thị đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý một số nội dung như sau:  

a) Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết điều chỉnh thể thức văn 

bản (bỏ các gạch đầu dòng, thống nhất cỡ chữ), đảm bảo kỹ thuật trình bày văn 

bản theo quy định. Ngoài ra, nội dung dự thảo Nghị quyết không nêu cụ thể số 

điểm, tiêu chí đạt được; chỉ nêu tại Điều 1 là “Thông qua Đề án đề nghị công 

nhận thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị 

loại IV”.  

b) Để đảm bảo tính toàn diện của Đề án trên trước khi trình cơ quan có 

thẩm quyền tổ chức thẩm định và quyết định công nhận, Ban đô thị đề nghị 

UBND thành phố tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để hoàn chỉnh hồ sơ theo 

đúng quy định trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định công nhận thị trấn Cờ 

Đỏ đạt tiêu chí đô thị loại IV theo thẩm quyền. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan 

chức năng rà soát, kiểm tra lại toàn bộ số liệu, đảm bảo chính xác, đúng, đủ thủ 

tục theo quy định.  

c) Sau khi Đề án được HĐND thành phố ban hành Nghị quyết và Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quyết định công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV, đề nghị 

UBND thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp như đã nêu trong Đề 

án, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị và các tiêu chí, tiêu chuẩn còn đạt 

thấp (như tiêu chí về mật độ dân số) để nâng cao chất lượng đô thị, cũng như 

quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội 

ngũ cán bộ quản lý đô thị tương xứng với quy mô đô thị loại IV.  
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d) Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ cần thống nhất tên Đề án (bỏ cụm từ 

“mở rộng”), chỉnh sửa bìa Đề án (ghi tên đơn vị lập Đề án là UBND huyện Cờ 

Đỏ nằm phía dưới UBND thành phố), bổ sung phim minh họa về thực trạng phát 

triển đô thị đề nghị phân loại với thời gian từ 20 đến 25 phút theo quy định.  

Như vậy qua thẩm tra, Ban đô thị thấy rằng căn cứ các quy định tại Nghị 

quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội thì thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ) đã đáp ứng 

các điều kiện để được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Do vậy, Ban đô thị 

đề nghị HĐND thành phố xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết nêu trên để 

UBND thành phố lập thủ tục gửi Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định và Bộ trưởng 

Bộ Xây dựng quyết định công nhận thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố 

Cần Thơ đạt tiêu chí đô thị loại IV.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban đô thị HĐND thành phố đối với dự 

thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cờ Đỏ, 

huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, kính trình 

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

 
 

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 Thành ủy;  

- Văn phòng HĐND thành phố;  

- Văn phòng UBND thành phố;  

- Lưu: VT,TH,VN,68.  

TRƢỞNG BAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng  
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