
 

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  213 /BC-HĐND Cần Thơ, ngày  23  tháng  6  năm 2020  

 

BÁO CÁO  

Hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020  

của Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân thành phố  

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Ban văn hóa - xã hội của 

HĐND1 thành phố đã tổ chức thực hiện các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã 

hội, dân tộc, tôn giáo và thực hiện nhiệm vụ khác theo thẩm quyền. Cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020  

1. Công tác giám sát, khảo sát 

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố và phân 

công của Thường trực HĐND thành phố, Ban văn hóa - xã hội đã ban hành Chương 

trình số 560/CTr-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 về giám sát trong năm 2020. 

Kết quả thực hiện công tác giám sát trong 6 tháng đầu năm 2020 như sau:  

a) Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 20/KH-HĐND ngày 03 tháng 02 năm 

2020 giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác trên địa bàn thành phố, đối tượng chịu 

sự giám sát là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện; đã thành lập đoàn khảo sát, nắm 

tình hình thực tế tại các huyện Cờ Đỏ, Thới Lai vào ngày 03 tháng 3 năm 2020; tổ 

chức hội nghị giám sát vào ngày 04 tháng 3 năm 2020, làm việc trực tiếp với 12 cơ 

quan, đơn vị chịu sự giám sát; đã ban hành Báo cáo số 80/BC-HĐND ngày 20 

tháng 3 năm 2020 để báo cáo kết quả giám sát đến Thường trực HĐND thành phố 

có văn bản kiến nghị UBND thành phố thực hiện và chỉ đạo các cơ quan chức năng 

thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Qua theo dõi, UBND thành phố có Công văn 

số 1012/UBND-KGVX ngày 03 tháng 4 năm 2020 về việc xem xét, giải quyết các 

kiến nghị sau giám sát của Ban văn hóa - xã hội.  

b) Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 112/KH-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 

2020 khảo sát tình hình triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân g p khó 
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khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 42/NQ-CP 

ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ; đã làm việc trực tiếp với Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội, một số doanh nghiệp trên địa bàn quận Ninh Kiều; đã ban 

hành Báo cáo số 124/BC-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2020 để báo cáo kết quả 

khảo sát đến Thường trực HĐND thành phố có văn bản kiến nghị UBND thành phố 

thực hiện và chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các kiến nghị sau khảo sát. 

Qua theo dõi, UBND thành phố có Công văn số 1339/UBND-KGVX ngày 07 

tháng 5 năm 2020 về việc xem xét, giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban 

văn hóa - xã hội; kết quả thực hiện cụ thể theo báo cáo của UBND thành phố trình 

tại kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố khóa IX.  

c) Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 182/KH-HĐND ngày 05 tháng 6 năm 

2020 giám sát công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non 

trên địa bàn thành phố.  

d) Tổ chức khảo sát thực tế tại thị trấn Thốt Nốt và có Công văn số 

64/HĐND-VHXH ngày 13 tháng 3 năm 2020 đề nghị UBND quận Thốt Nốt chỉ 

đạo cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động đối với các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ trò chơi điện tử gần Trường Trung học cơ sở Thốt Nốt; kết quả: 

UBND quận Thốt Nốt có Báo cáo số 59/BC-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 và 

Ban văn hóa - xã hội có Công văn số 94/HĐND-VHXH ngày 01 tháng 4 năm 2020 

thông tin kết quả xử lý, giải quyết đến Hội Phụ huynh học sinh Trường Trung học 

cơ sở Thốt Nốt.  

Ngoài ra, Ban văn hóa - xã hội còn tham gia các đợt giám sát, khảo sát của 

Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố; nghiên cứu, đề xuất 

các nội dung trên lĩnh vực văn hóa - xã hội2 để xây dựng Chương trình giám sát 

năm 2021, báo cáo Thường trực HĐND thành phố trình HĐND thành phố quyết 

định tại kỳ họp thứ 17.  

2. Tham gia chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố  

a) Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường) của HĐND thành phố khóa IX: Tham 

gia thẩm tra các Tờ trình của UBND thành phố và tham dự, biểu quyết các nội 

dung trình tại kỳ họp theo quy định.  

                                              
2
. Giám sát công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; giám sát hoạt động 

hành nghề y, dược tư nhân; giám sát việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ 

thông trên địa bàn thành phố.  
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b) Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) của HĐND thành phố 

khóa IX:  

Thực hiện theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố, Ban văn 

hóa - xã hội thực hiện thẩm tra 04 báo cáo và 02 dự thảo nghị quyết; cụ thể: 

(1) 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 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối 

năm 2020.  

(2) Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ 

họp thứ 14 của HĐND thành phố khóa IX.  

(3) Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 

công tác 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thành phố.  

(4) Báo cáo tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn thành phố.   

(5) Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 

2020.  

(6) Dự thảo nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập, năm học 2020 - 2021.  

Ngoài ra, Ban văn hóa - xã hội còn phối hợp với các Ban của HĐND thành 

phố thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết có liên quan đến lĩnh vực các Ban phụ 

trách.  

3. Một số công tác khác  

a) Làm việc với Sở Y tế để nắm tình hình thực hiện công tác phòng, chống 

dịch Covid-19, nhất là việc giao chỉ tiêu số giường bệnh, giường cách ly phòng, 

chống dịch Covid-19.  

b) Họp Ban văn hóa - xã hội quý I và sơ kết 06 tháng đầu năm 2020. Các đại 

biểu HĐND thành phố là thành viên Ban góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII 

của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 

2025; tiếp công dân tại nơi công tác và địa phương nơi ứng cử quý I, quý II năm 

2020.  

c) Báo cáo Thường trực HĐND thành phố về kết quả rà soát nghị quyết do 

HĐND thành phố ban hành (lĩnh vực văn hóa - xã hội) để sửa đổi, bổ sung cho phù 
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hợp; rà soát, đề xuất các nội dung HĐND thành phố cần ban hành nghị quyết quy 

định chi tiết theo thẩm quyền được giao.  

d) Góp ý dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng (sửa đổi) theo yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Tham 

dự các cuộc họp, hội nghị do UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương tổ chức 

và có ý kiến đóng góp đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban.  

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020  

Ban văn hóa - xã hội đề ra một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 6 tháng 

cuối năm 2020 như sau:  

1. Công tác giám sát, khảo sát  

Tổ chức khảo sát, giám sát công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở 

giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố vào quý III năm 2020. Ngoài ra, sẽ thực 

hiện tốt công tác giám sát trong 6 tháng cuối năm 2020 theo phân công của Thường 

trực HĐND thành phố, đảm bảo đúng nội dung, hợp lý về thời gian, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các thành viên Ban tham gia đầy đủ.  

2. Tham gia chuẩn bị kỳ họp  

a) Tham gia với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố và phối 

hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, thẩm tra các báo 

cáo, đề án, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, dân tộc, tôn 

giáo trình tại kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND thành phố.  

b) Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, việc 

thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban văn hóa - xã hội để kịp thời kiến nghị 

Thường trực HĐND thành phố xem xét, giải quyết.  

c) Các thành viên Ban tham gia giám sát Tổ đại biểu HĐND thành phố, tiếp 

công dân tại nơi công tác và địa phương ứng cử, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri gửi về Thường trực HĐND thành phố.  

3. Các hoạt động khác  

a) Phối hợp tham mưu thực hiện Phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND thành 

phố theo phân công của Thường trực HĐND thành phố.  

b) Tham gia tập huấn về giới trong hoạt động lập pháp và ban hành nghị 

quyết của HĐND; Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng 
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bằng sông Cửu Long; Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu 

HĐND các cấp năm 2020; Hội nghị giữa Thường trực HĐND thành phố với các cơ 

quan và Thường trực HĐND các quận, huyện.  

c) Theo dõi tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết HĐND thành phố, 

việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban văn hóa - xã hội; việc xem xét, 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội để kịp 

thời báo cáo Thường trực HĐND thành phố có ý kiến đến UBND thành phố xem 

xét, giải quyết.  

d) Họp Ban văn hóa - xã hội quý III năm 2020; tổng kết tình hình hoạt động 

năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Ban văn hóa - xã hội.  

Ngoài công tác chuyên môn và hoạt động thường xuyên, Ban văn hóa - xã 

hội triển khai thực hiện tốt các công việc, hoạt động khác theo phân công của 

Thường trực HĐND thành phố.  

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 

6 tháng cuối năm 2020 của Ban văn hóa - xã hội./.  

 

 TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thành phố (A);  

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Thành viên Ban văn hóa - xã hội;  

- Văn phòng HĐND thành phố (C,D);  
- Lưu: VT,TH,VN,58.  

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

  

 

 

 

Nguyễn Quốc Cường  
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