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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chƣơng trình giám sát năm 2019 

của Hội đồng nhân dân thành phố 
 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt 

động giám sát của Quốc hội và HĐND 
1
 năm 2015 và Nghị quyết số 18/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về Chương 

trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Cần Thơ; Thường trực HĐND 

thành phố báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của 

HĐND thành phố với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI  

Trên cơ sở nghị quyết của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 

2019, ngay từ cuối năm 2018, Thường trực HĐND thành phố đề ra Chương 

trình hoạt động giám sát, trong đó, phân công cụ thể các nội dung do Thường 

trực HĐND thành phố trực tiếp thực hiện giám sát 
2
, những nội dung giao cho 

các Ban của HĐND thành phố tổ chức giám sát 
3
 và báo cáo kết quả giám sát 

đến Thường trực HĐND thành phố. Qua đó, tạo được sự thống nhất chung trong 

việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát, hạn chế trùng lắp về nội dung, thời 

gian giám sát, cũng như đối tượng chịu sự giám sát; nội dung giám sát được tập 

trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, hình thức; hình thức giám sát đa 

dạng, chất lượng của hoạt động giám sát từng bước được nâng lên. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Hoạt động giám sát của HĐND thành phố tại các kỳ họp 

a) Xem xét các báo cáo trình tại kỳ họp  

Tại 02 kỳ họp thường lệ 
4
 trong năm 2019, HĐND thành phố đã xem xét 

các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố, các báo cáo hoạt động của các Ban 

của HĐND và một số báo cáo chuyên đề khác theo Luật định. HĐND thành phố 

                                           
1
. Các chữ viết tắt trong văn bản: Hội đồng nhân dân: HĐND; Ủy ban nhân dân: UBND; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam: UBMTTQVN; tiếp xúc cử tri: TXCT; đại biểu Quốc hội: ĐBQH; bảo hiểm y tế: BHYT; Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất: GCNQSDĐ; Tòa án nhân dân: TAND; Viện kiểm sát nhân dân: VKSND; Thi hành án 

dân sự: THADS.      
2
. Chương trình số 617/CTr-HĐND ngày 28/12/2018 của Thường trực HĐND thành phố về Chương trình giám 

sát năm 2019 của Thường trực HĐND thành phố. 
3
. Công văn số 592/HĐND-TT ngày 11/12/2018 của Thường trực HĐND thành phố về việc phân công các Ban 

của HĐND thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND thành phố. 
4
. Gồm, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019) và kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019). 
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đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, xem xét các báo cáo một cách nghiêm 

túc, dân chủ, thẳng thắn, đúng quy định. Các báo cáo đã được UBND thành phố, 

các cơ quan có liên quan chuẩn bị tương đối đầy đủ, cụ thể và được các Ban của 

HĐND thành phố thẩm tra chặt chẽ, đúng quy trình; được đại biểu HĐND xem 

xét, thảo luận k , nêu r  chính kiến về những ưu điểm, hạn chế của các cơ quan, 

đưa ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị thiết thực.  

b) Giám sát thông qua hoạt động chất vấn  

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp có nhiều đổi mới, thời 

gian dành cho hoạt động chất vấn được bố trí thỏa đáng, không khí chất vấn 

thẳng thắn, dân chủ, với tinh thần xây dựng cao, tăng cường tính đối thoại; Giám 

đốc các sở, thủ trưởng ngành nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm, có những giải 

pháp cụ thể, thiết thực để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra lộ trình thực 

hiện để HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND thành phố theo d i, 

giám sát việc thực hiện “lời hứa” tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tọa 

kỳ họp điều hành phiên chất vấn khoa học, linh hoạt, gợi ý để đại biểu tập trung 

vào các nội dung trọng tâm,... góp phần nâng cao tính hiệu quả, hiệu lực của 

hoạt động chất vấn. Đặc biệt, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp 

của HĐND thành phố được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh 

và Truyền hình thành phố Cần Thơ để cử tri theo d i, giám sát. 

Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019): HĐND thành phố đã 

dành thời gian 01 ngày để tiến hành chất vấn đối với 03 giám đốc sở, gồm: Sở 

Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng với trên 41 ý kiến về những 

vấn đề được đông đảo cử tri và đại biểu HĐND thành phố quan tâm, như: Việc 

thu hút đầu tư các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghiệp k  

thuật cao, công nghiệp hỗ trợ; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường; 

việc đánh giá chất lượng, hiệu quả thực hiện đồ án quy hoạch tổng thể giao 

thông vận tải thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; việc lập và 

triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông, việc nâng cao năng lực 

quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông; việc điều chỉnh, bổ sung quy 

hoạch các tuyến đường, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn; công tác xây dựng quy 

chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, việc rà soát tính pháp lý và các vấn đề 

có liên quan đến các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư triển khai chậm; công 

tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động xây 

dựng, quản lý trật tự đô thị, hoạt động kinh doanh bất động sản; kế hoạch phát 

triển nhà ở thành phố đến năm 2020; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người dân;... 

 Tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019): HĐND thành phố đã 

dành thời gian 01 ngày để tiến hành chất vấn đối với tất cả các đối tượng phải trả 

lời chất vấn theo luật định, bao gồm: 02 Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chánh 

án TAND, Viện trưởng VKSND và 10 Giám đốc sở, thủ trưởng ngành 
5
, với 56 

                                           
5
. Gồm: Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Y 

tế, Công an thành phố.  
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ý kiến chất vấn và truy vấn về các nội dung có liên quan đến công tác điều hành, 

chỉ đạo của UBND thành phố, cũng như các vấn đề có liên quan đến công tác 

quản lý nhà nước của các sở, ngành được phân công phụ trách. Đây là điểm mới 

trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND thành phố tại kỳ họp 

này. Nội dung chất vấn về: Việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng 

cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; đẩy nhanh tiến độ 

đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư, xây dựng 

cơ bản; việc thực hiện chương trình xúc tiến thương mại; việc xây dựng quy chế 

quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; việc huy động các nguồn lực để phát triển 

đô thị thông minh; việc thực hiện Đề án khai thác qu  đất của thành phố giai 

đoạn 2017 - 2021;  thực hiện công tác quản lý, khai thác hiệu quả đất công; công 

tác bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; công tác thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ở thành thị và nông thôn; việc phát triển nông 

nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch; đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp; xây 

dựng nông thôn mới với cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; 

việc thực hiện các đề án, các giải pháp đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng 

giáo dục và đào tạo; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy 

và học; chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển các dịch vụ y học với công nghệ, 

k  thuật cao; công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy di tích lịch sử, văn hóa; công 

tác bảo tồn và phát huy hiệu quả làng nghề; công tác thu hút đầu tư vào lĩnh vực 

du lịch; giải pháp ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; công tác phòng ngừa, 

tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; công tác 

kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; nâng cao chất lượng hoạt 

động thực hành quyền công tố đảm bảo cho việc giải quyết các vụ án hình sự kịp 

thời, khách quan, toàn diện, triệt để;… 

Kết thúc các phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá khái quát 

phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời, đề nghị các ngành chức năng quan 

tâm thực hiện một số nội dung thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách và thực hiện 

“lời hứa” của mình với đại biểu HĐND và cử tri thành phố. Trên cơ sở chất vấn 

và trả lời chất vấn, HĐND thành phố cũng đã ban hành 02 nghị quyết về chất 

vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố.  

Qua đường dây điện thoại trực tiếp tại kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thứ 14, Chủ 

tọa kỳ họp đã nhận được 41 ý kiến 
6
 của cử tri ở các quận huyện gọi đến, các ý 

kiến, kiến nghị này của cử tri được Chủ tọa thông báo và yêu cầu UBND thành 

phố, các ngành hữu quan trả lời bằng văn bản ngay sau kỳ họp và thông tin kết 

quả giải quyết đến cử tri. 

2. Hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp theo Chƣơng trình giám sát 

năm 2019 của HĐND thành phố 

Trong năm 2019, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố tổ 

chức 21 đợt giám sát, khảo sát với 205 đơn vị được giám sát (bao gồm giám sát 

trực tiếp và giám sát thông qua văn bản). Nội dung giám sát, khảo sát được thực 

                                           
6
. Trong đó, kỳ họp thứ 13 có 33 ý kiến; kỳ họp thứ 14 có 08 ý kiến. 
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hiện đúng theo Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố đề ra. 

Trong đó:  

- Thường trực HĐND thành phố: Tổ chức 05 đợt giám sát, làm việc với 25 

lượt đơn vị. Nội dung 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 qu  

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; giám sát việc tổ chức 

thực hiện một số nghị quyết của HĐND thành phố ban hành tại kỳ họp thứ 2 của 

HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; việc thực hiện kiến nghị giám 

sát của Thường trực HĐND thành phố quý I năm 2017. 

- Ban pháp chế của HĐND thành phố: Tổ chức 05 đợt giám sát, khảo sát, 

với 56 lượt cơ quan, đơn vị được giám sát. Nội dung giám sát về: Việc thực hiện 

Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của HĐND thành 

phố về việc quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những 

người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực; việc 

thực hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác giải quyết, xét xử các loại án 

dân sự, hành chính, công tác thi hành án dân sự; về công tác đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn thành phố; việc thực hiện 

kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố. 

- Ban kinh tế - ngân sách của HĐND thành phố: Tổ chức 04 đợt giám sát, 

với 24 lượt cơ quan, đơn vị được giám sát. Nội dung giám sát về: Việc xây dựng 

và phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố; 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; 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. 

- Ban văn hóa - xã hội của HĐND thành phố: Tổ chức 04 đợt giám sát, 

khảo sát, với 54 lượt cơ quan, đơn vị được giám sát. Nội dung giám sát về: Việc 

thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố; việc thực hiện Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ 

người có công với cách mạng về nhà ở; việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật Trẻ em năm 2016; việc đánh giá, xếp loại học 

sinh trong các trường phổ thông công lập trên địa bàn thành phố.  

- Ban đô thị của HĐND thành phố: Tổ chức 03 đợt giám sát, khảo sát, với 

46 lượt cơ quan, đơn vị được giám sát. Nội dung giám sát về: 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; việc xử lý môi trường trong các khu công 
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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); công tác quản lý nhà nước về quy hoạch nhà ở, 

xây dựng nhà chung cư và nhà ở xã hội.  

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố cũng đã phối 

hợp cùng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và 

các Ủy ban của Quốc hội thực hiện giám sát tại địa phương; tích cực tham gia 

cùng các đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH thành phố, các Ban xây dựng Đảng 

theo chương trình, kế hoạch giám sát năm 2019.  

3. Hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành 

phố 

Năm 2019, có 05/9 Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức giám sát, gồm 

các Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, 

Thốt Nốt và Phong Điền. Nội dung giám sát về: Việc thực hiện các kiến nghị 

qua giám sát của Ban đô thị của HĐND thành phố về hạ tầng giao thông và đầu 

tư xây dựng một số công trình giao thông trọng điểm của thành phố; việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, 

thành phố trên địa bàn quận Cái Răng; việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị 

ảnh hưởng bởi các dự án, công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn quận Bình 

Thủy (Dự án xây dựng khu tái định cư Cửu Long); tình hình phát triển du lịch 

trên địa bàn quận Thốt Nốt; tình hình, tiến độ giải quyết về nội dung đơn khiếu 

nại của người dân trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền. Qua 

giám sát các Tổ đại biểu có báo cáo kết quả giám sát đến Thường trực HĐND 

thành phố. 

III. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2019 

Năm 2019, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố còn 

nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của 

Thành ủy, với tinh thần trách nhiệm cao, hoạt động giám sát của HĐND, 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND 

thành phố được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và đạt được 

những kết quả tích cực. Hoàn thành Chương trình giám sát năm 2019 theo nghị 

quyết của HĐND thành phố đề ra, đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ, góp phần 

quan trọng vào kết quả hoạt động chung của HĐND thành phố trong năm 2019. 

1. Về ƣu điểm 

- Các nội dung trong Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 

2019 đã được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; hoạt động giám sát tại các kỳ 

họp của HĐND thành phố được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định của pháp 

luật và từng bước có nhiều đổi mới.  

- Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành 

phố được thực hiện đúng theo Luật định, kế hoạch giám sát của Thường trực 

HĐND, các Ban của HĐND có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình thực hiện 

giám sát, thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến cho các đơn vị được giám sát 
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những vấn đề được, chưa được và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị này. Sau giám sát, 

kịp thời tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy, kiến nghị UBND thành phố 

những nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương.  

- Các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND 

thành phố đã được UBND thành phố quan tâm xem xét, giải quyết hoặc chỉ đạo 

các cơ quan chuyên môn, các cấp, các ngành xem xét, giải quyết theo thẩm 

quyền và báo cáo đến Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố theo 

quy định. 

- Kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố 

và việc tiếp thu, giải quyết của UBND thành phố, các cơ quan chức năng đã góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 

cho nhân dân ngày một tốt hơn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 

thành phố. 

- Trong các cuộc giám sát của Thường trực HĐND thành phố có sự tham 

gia của đại diện UBND thành phố, UBMTTQVN thành phố, các cơ quan, đơn vị 

liên quan của thành phố theo quy định, đảm bảo tính khách quan, dân chủ trong 

hoạt động giám sát. 

- Các cơ quan, tổ chức được giám sát ngày càng nâng cao nhận thức về vai 

trò giám sát của HĐND nên tạo mọi điều kiện để Thường trực HĐND, các Ban 

của HĐND và đại biểu HĐND thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, qua giám 

sát đã kịp thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp 

phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố.  

2. Hạn chế  

Bên cạnh những mặt làm được, hoạt động giám sát của HĐND, Thường 

trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND thành phố còn một số hạn 

chế cần phải khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của 

hoạt động giám sát, cụ thể như sau:  

- Một số sở, ngành trong trả lời chất vấn chưa đi thẳng vào nội dung mà đại 

biểu, cử tri quan tâm, chưa đề ra được giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện. 

Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, vẫn còn nhiều nội dung 

chưa thể giải quyết được ngay do yêu cầu phải có lộ trình, nguồn lực, thời gian 

hoặc bị động do phải xin ý kiến từ các cơ quan Trung ương đối với các nội dung 

không thuộc thẩm quyền của thành phố.   

- Công tác báo cáo của các cơ quan, đơn vị được giám sát đôi lúc chưa đảm 

bảo tiến độ theo quy định, nội dung báo cáo chưa đầy đủ hoặc không đạt yêu 

cầu, một số đơn vị được giám sát cử người tham dự buổi giám sát không đúng 

thành phần làm ảnh hưởng phần nào đến tiến độ và chất lượng của công tác 

giám sát. 
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- Phạm vi cần giám sát của HĐND thành phố rộng, một số lĩnh vực có tính 

chuyên ngành, k  thuật, đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn sâu và có thời gian 

nghiên cứu, trong khi đó, hầu hết thành viên của các Ban là đại biểu kiêm nhiệm 

không có nhiều thời gian nghiên cứu sâu các vấn đề có liên quan đến nội dung 

giám sát nên kết quả đạt được chưa toàn diện.  

- Mặc dù UBND thành phố kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai 

thực hiện các kiến nghị của các đoàn giám sát nhưng việc tổ chức thực hiện của 

một số sở, ngành, địa phương còn chậm hoặc thực hiện chưa đầy đủ, trong quá 

trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc thì chưa kịp thời báo cáo, xin ý kiến 

UBND thành phố chỉ đạo thực hiện, từ đó ảnh hưởng đến tính hiệu quả của hoạt 

động giám sát. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của 

HĐND thành phố, Thường trực HĐND kính trình HĐND thành phố./.  

 

 

 TM. THƢỜNG TRỰC HĐND  
Nơi nhận:  

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

- Chính phủ;  

- Văn phòng Quốc hội;  

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;  

- Đoàn ĐBQH thành phố;  

- Thường trực Thành ủy;  

- Thường trực HĐND thành phố (A);  

- UBND thành phố;  

- UBMTTQVN thành phố;  

- Các Ban của HĐND thành phố;  

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Văn phòng HĐND thành phố (C1,2; D1);   

- Lưu: VT,TH,PĐ,68.  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Cánh  

 


	VNS0002
	VNS0038

		2020-07-06T07:47:20+0700
	Việt Nam
	Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố<tthdnd@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




