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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động năm 2019 và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban 

kinh tế - ngân sách của HĐND thành phố HĐND1 thành phố Cần Thơ 

 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015; nhiệm vụ do HĐND thành phố và Thường trực HĐND giao, Ban kinh tế 

- ngân sách báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2019, như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

1. Về xây dựng chƣơng trình công tác năm 

Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về Chương trình giám sát năm 2019 của 

HĐND thành phố Cần Thơ; thực hiện Công văn số 592/HĐND-TT ngày 11 tháng 

12 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân công các 

Ban của Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 

18/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018, Ban kinh tế - ngân sách đã xây dựng 

Chương trình giám sát số 616/CTr-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2018. Các nội 

dung trong chương trình giám sát được xây dựng theo quý.  

2. Công tác khảo sát, giám sát 

a) Giám sát của Ban: 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND thành phố và Chương trình 

công tác năm 2019 của Ban kinh tế - ngân sách, Ban kinh tế - ngân sách đã xây 

dựng kế hoạch và tổ chức 04 đợt giám sát (03 đợt giám sát trực tiếp, 01 đợt giám 

sát thông qua báo cáo), làm việc trực tiếp với 24 lượt đơn vị về: (1) Giám sát việc 

xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố; (2) Giám sát việc 

quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tình hình quản lý, sử dụng kinh phí 

sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố giai đoạn 2016 - 2018; (3) Giám 

sát tình hình triển khai, quản lý các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố; (4) 

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị giám sát về tình hình triển khai thực hiện các 

dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

                                           
1
 HĐND: Hội đồng nhân dân. 
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 Làm việc với các đơn vị như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Khoa học và Công nghệ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng thành phố; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố; Ban 

Quản lý ODA; UBND các quận, huyện,... 

Kết quả giám sát được Ban kinh tế - ngân sách báo cáo đến Thường trực 

HĐND thành phố, gửi đến UBND thành phố và các đơn vị có liên quan, báo cáo 

đánh giá những mặt làm được và những mặt còn hạn chế và đề xuất biện pháp 

nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

của mình. 

b) Phối hợp giám sát: 

Ban kinh tế - ngân sách còn tham gia đoàn giám sát do Thường trực HĐND, 

các Ban của HĐND thành phố chủ trì như: 

- Thường trực HĐND thành phố: Giám sát về công tác triển khai kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố; kết quả thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-

HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 về việc chủ trương thực hiện Đề án khai thác 

quỹ đất thành phố, giai đoạn 2017 - 2021 (Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, quận Bình 

Thủy và Khu đất Nhà nước quản lý tiếp giáp đường Trần Hoàng Na nối dài, quận 

Ninh Kiều); giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và việc 

giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát tình hình thực hiện các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2019,… 

- Ban Pháp chế: giám sát về những chủ trương, biện pháp để thực hiện hiệu 

quả Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố; khắc phục những 

tồn tại, hạn chế trong giải quyết, xét xử các loại án dân sự, hành chính, thi hành án 

dân sự; tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giữ gìn trật 

tự đô thị và thực hiện hiệu quả chủ trương kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập,...  

- Ban văn hóa - xã hội: Giám sát về việc thực hiện Luật Thanh niên trên địa 

bàn thành phố; thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 

2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; thực 

hiện chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em năm 2016; 

đánh giá, xếp loại học sinh trong các trường phổ thông công lập trên địa bàn thành 

phố. 

- Ban đô thị: Giám sát công tác quản lý nhà nước về hạ tầng giao thông, đầu 

tư xây dựng một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố; giám 

sát việc xử lý môi trường trong các khu công nghiệp và công tác quản lý nhà nước 

về thu gom, xử lý chất thải rắn và phế liệu (chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và chất thải y tế);giám 
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sát công tác quản lý nhà nước về quy hoạch nhà ở, xây dựng nhà chung cư và nhà ở 

xã hội.  

3. Về công tác chuẩn bị kỳ họp và thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị 

quyết trình tại kỳ họp HĐND thành phố 

Năm 2019, Ban kinh tế - ngân sách đã tham gia việc chuẩn bị nội dung tại 

các kỳ họp HĐND thành phố. Theo sự phân công của Thường trực HĐND thành 

phố, Ban kinh tế - ngân sách thực hiện thẩm tra các nội dung, như sau: 

a) Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường): Ban kinh tế - ngân sách được Thường 

trực HĐND thành phố giao chủ trì thẩm tra 02 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về 

việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2019; Nghị quyết về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc 

lộ 61C, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 

b) Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường): Thực hiện công tác nhân sự thuộc 

thẩm quyền của HĐND thành phố. 

c) Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019): Thực hiện sự phân 

công của Thường trực HĐND thành phố, Ban kinh tế - ngân sách chủ trì thẩm tra 

13 dự thảo nghị quyết và 06 báo cáo, như sau: 

- Dự thảo nghị quyết về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và các nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách); 

-  Dự thảo nghị quyết về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn 

dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 

dân thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. 

- Dự thảo nghị quyết Quy định nội dung, mức chi bảo đảm cho công tác 

quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ. 

- Dự thảo nghị quyết về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án 

nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của 

HĐND thành phố. 

- Dự thảo nghị quyết về việc quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ 

chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm và 

làm việc tại thành phố Cần Thơ. 

- Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung 

hạn 2016 - 2020. 
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- Dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/NQ-HĐND 

ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố về việc quyết định dự toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2019. 

- Dự thảo nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/NQ-HĐND 

ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố về việc phân bổ dự toán ngân 

sách năm 2019. 

- Dự thảo nghị quyết về việc quy định mức chi bồi dưỡng cho lực lượng 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải trực tiếp tham gia công tác đảm bảo an toàn giao 

thông. 

- Dự thảo nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đến 

năm 2020. 

- Dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu 

hồi đất và các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) 

trong năm 2019. 

- Dự thảo nghị quyết về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Dự thảo nghị quyết về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của 

Ban Thanh tra nhân dân cấp xã.  

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019; chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải 

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

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách). 

- Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2019. 

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về danh mục 

các dự án cần thu hồi đất trong 6 tháng đầu năm 2019. 

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 

thứ 10 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách). 

d) Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019): 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND thành phố, Ban kinh tế - 

ngân sách chủ trì thẩm tra 08 dự thảo nghị quyết và 07 báo cáo, như sau: 
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- Dự thảo nghị quyết việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án 

nhóm B thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố. 

- Dự thảo nghị quyết việc thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

- Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ 

năm 2018. 

- Dự thảo nghị quyết về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. 

- Dự thảo nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. 

- Dự thảo nghị quyết Quy định mức chi dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ. 

- Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các 

dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2020. 

- Dự thảo nghị quyết thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 

2024) trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 cùng với việc thực hiện Chủ đề năm 2019 và 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề 

của năm 2020 (lĩnh vực kinh tế - ngân sách). 

- Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước và 

sau kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố (lĩnh vực kinh tế - ngân sách). 

- Báo cáo công tác xây dựng cơ bản năm 2019 và các nhiệm vụ, giải pháp 

năm 2020. 

- Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2019 và phương hướng, nhiệm 

vụ năm 2020. 

- Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2020. 

- Báo cáo tình hình hoạt động các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân 

sách năm 2019, phương hướng năm 2020. 

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về danh mục 

các dự án cần thu hồi đất trong năm 2019. 

Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp được Ban kinh tế - ngân sách quan tâm 

hàng đầu, kịp thời thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban 
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nhân dân thành phố trình HĐND theo sự phân công của Thường trực HĐND thành 

phố, góp phần đem lại thành công cho kỳ họp. 

4. Tham gia với Thƣờng trực HĐND thành phố giải quyết công việc 

giữa hai kỳ họp 

Năm 2019, nhằm đảm bảo nghị quyết của HĐND thành phố thực hiện tốt, các 

vấn đề phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của UBND thành phố. 

Ban kinh tế - ngân sách giúp Thường trực HĐND thành phố giải quyết một số công 

việc phát sinh giữa hai kỳ họp như sau: 

Bổ sung kinh phí mua sắm tài sản thực hiện Đề án Bệnh viện vệ tinh của 

thành phố giai đoạn 2017 - 2020 và điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện Đề án Bệnh 

viện vệ tinh của thành phố Cần Thơ (từ nguồn cân đối ngân sách địa phương đã giao 

đầu năm sang nguồn kết dư ngân sách thành phố); bổ sung danh mục tiêu chuẩn, 

định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên trên 

01 đơn vị tài sản của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ; việc hỗ trợ kinh phí 

cho Tòa án nhân dân thành phố để phục vụ hoạt động thí điểm trong 06 tháng của 

Trung tâm hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành 

chính tại Tòa án nhân dân; bố trí ngân sách thành phố để thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư phần còn lại của dự án Trường bắn đồng bằng sông Cửu Long; ý 

kiến giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư, vốn thực hiện và thu hồi kế hoạch vốn ứng 

trước thuộc các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019; 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; bố trí vốn 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; 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. Nhận xét, đánh giá 

a) Mặt được: 

- Nội dung kế hoạch giám sát được Ban chọn lọc, lấy ý kiến của tất cả các 

thành viên Ban, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố và Văn phòng 

HĐND thành phố, phát huy được trí tuệ tập thể, từ đó được sự đồng thuận cao, đáp 

ứng được yêu cầu thực tế, giúp đơn vị được giám sát tháo gỡ khó khăn thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao.  
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- Qua báo cáo kết quả giám sát đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn thiếu 

sót, cần chấn chỉnh của các đơn vị, hoặc những vấn đề cần phải quan tâm, tập trung 

giải quyết hoặc xử lý để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, 

phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, đồng thời 

kiến nghị các biện pháp khắc phục đảm bảo nghị quyết của HĐND thành phố và 

các quy định của các cơ quan nhà nước cấp trên thực hiện nghiêm túc. Kết quả 

giám sát được Ban gửi đến Thường trực HĐND thành phố, những cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có liên quan theo quy định. Từ kết quả giám sát của Ban, UBND thành phố 

đã có công văn chỉ đạo các đơn vị có liên quan xem xét thực hiện các kiến nghị của 

Đoàn giám sát. 

- Hoạt động thẩm tra của Ban đúng quy định về trình tự, thủ tục theo quy định 

pháp luật về thẩm tra thông qua tổ chức các cuộc họp thẩm tra, đảm bảo việc chuẩn 

bị nội dung, gửi tài liệu trước cho các thành viên Ban, thời gian, địa điểm và thành 

phần tham dự họp. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp được đầu tư, chuẩn bị chu đáo đã 

góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các văn bản trình HĐND, nhất 

là đối với hoạt động thẩm tra của Ban. 

- Giúp Thường trực HĐND thành phố giải quyết một số công việc bức xúc 

phát sinh giữa hai kỳ họp nhằm đảm bảo nghị quyết của HĐND thực hiện tốt. 

b) Mặt hạn chế: 

- Mặc dù các thành viên đã dành thời gian cho hoạt động của Ban thường 

xuyên, song do một số thành viên hoạt động kiêm nhiệm nên đôi lúc chưa tham gia 

đầy đủ các cuộc họp giám sát, thẩm tra của Ban, nhất là các cuộc họp giám sát.  

- Họp Ban thường kỳ theo quy định để lấy ý kiến, chủ yếu thực hiện bằng 

cách gửi văn bản xin ý kiến đóng góp nên việc bàn bạc, thảo luận cũng còn ít (chủ 

yếu là họp thành viên chuyên trách để thống nhất ý kiến). 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 

Ban kinh tế - ngân sách thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 

2020, như sau: 

- Ban hành Chương trình giám sát năm, kế hoạch giám sát quý và tổ chức 

Đoàn đi giám sát, khảo sát theo chương trình đề ra. 

- Phối hợp giám sát theo chương trình, kế hoạch làm việc của Thường trực 

HĐND và các Ban của HĐND thành phố đề ra (khi có thư mời). Trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, Ban kinh tế - ngân sách tham gia cùng 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố giải quyết các công việc phát 

sinh giữa hai kỳ họp và chuẩn bị tốt các kỳ họp của HĐND thành phố theo luật định. 
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- Tham gia cùng với Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND 

thành phố chuẩn bị dự kiến chương trình và nội dung các kỳ họp trong năm 2020 

của HĐND thành phố. 

- Thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo do UBND thành phố trình 

HĐND thành phố theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố. 

- Chuẩn bị tổng kết việc tổ chức và hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách 

Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm 

vụ năm 2020 của Ban kinh tế - ngân sách của HĐND thành phố./. 
 

 

Nơi nhận: TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 
- Thường trực Thành ủy; 

- UBND thành phố;  

- UBMTTQVN thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Văn phòng HĐND thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Lưu: VT,HĐ,HPh,60.  

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 
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