
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Số: 268 /BC-HĐND  Cần Thơ, ngày 07 tháng 7 năm 2020 

BÁO CÁO 

Thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố, 

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố; 

dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

 Thực hiện phân công của Thường trực HĐND1 thành phố, ngày 23 và ngày 

24 tháng 6 năm 2020, Ban Pháp chế đã tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo của 

UBND thành phố, VKSND, TAND, Cục THADS thành phố và dự thảo nghị quyết 

của HĐND thành phố (đính kèm mục lục). Ban Pháp chế nhận thấy, các báo cáo, 

dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này được UBND, TAND, VKSND và Cục 

THADS thành phố tích cực chuẩn bị, cơ bản đảm bảo tiến độ thời gian theo kế 

hoạch của Thường trực HĐND thành phố. Tuy nhiên, số liệu nêu trong một số báo 

cáo chưa được thống kê, cập nhật đầy đủ; một số dự thảo nghị quyết, tờ trình có nội 

dung chưa đảm bảo yêu cầu cần được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

 Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND thành phố, các thành viên Ban 

Pháp chế, đại biểu tham dự cuộc họp đã được đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND thành phố, VKSND, TAND thành phố, Cục THADS tiếp thu, 

hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết để trình tại kỳ họp lần này2. Ban Pháp 

chế kính trình HĐND thành phố kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết 

như sau: 

I. VỀ CÁC BÁO CÁO CỦA UBND THÀNH PHỐ 

1. Về những kết quả đã đạt đƣợc 

Về cơ bản, Ban Pháp chế tán thành với đánh giá tình hình và kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ công tác chủ yếu 6 tháng đầu năm 2020 được nêu trong các báo 

cáo của UBND thành phố và nhận thấy: 

a) Ngay từ đầu năm 2020, trước tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức 

tạp đã tác động, ảnh hưởng rất lớn đến KT-XH, đời sống Nhân dân, nhiều ngành 

nghề chịu ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực của 

các cấp, các ngành, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố cùng với 

sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ quan báo chí, cộng đồng doanh nghiệp và 

ý thức trách nhiệm của Nhân dân đã phối hợp triển khai, thực hiện đồng bộ các 

biện pháp góp phần phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19. UBND thành 

                                           
1
 Các từ viết tắt: HĐND - Hội đồng nhân dân; UBND - Ủy ban nhân dân; TAND - Tòa án nhân dân; VKSND - 

Viện kiểm sát nhân dân; THADS - Thi hành án dân sự; CCHC - cải cách hành chính; TTHC - thủ tục hành 

chính; CBCCVC - cán bộ, công chức, viên chức; KT-XH - kinh tế - xã hội. 
2
 UBND thành phố thay thế 03/09 báo cáo, 06/06 tờ trình; VKSND thành phố thay thế 01 báo cáo. 
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phố đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho các 

doanh nghiệp, đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, thúc 

đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thành phố. 

b) Thực hiện Chủ đề năm “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại 

hội Đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025” trong 6 tháng đầu năm 

2020, UBND thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, lập thành 

tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; kịp thời biểu dương, khen thưởng những 

điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

c) Việc rà soát, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, ấp, khu vực trên địa 

bàn thành phố được triển khai và đạt nhiều kết quả, được đông đảo Nhân dân đồng 

tình ủng hộ. Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 

được sắp xếp, kiện toàn phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước theo hướng 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích 

cực, cải cách TTHC có nhiều tiến bộ, rút ngắn thời gian thực hiện nhiều TTHC 

nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và Nhân dân. 

d) Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được tổ chức thực hiện khá 

đồng bộ trên các mặt công tác như: tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính 

sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc học tập, làm theo tư 

tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao tinh thần trách nhiệm 

của đội ngũ CBCCVC và Nhân dân. Công tác thanh tra được triển khai theo kế 

hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng ngày càng được nâng cao hơn. Công 

tác kê khai tài sản, thu nhập và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ngày càng minh 

bạch, công khai hơn đã góp phần phòng ngừa tham nhũng.  

đ) Công tác tiếp công dân được thực hiện theo đúng quy định, việc giải 

quyết khiếu nại, tố cáo đạt được kết quả khá cao, thường xuyên rà soát các vụ việc 

khiếu nại phức tạp tồn đọng, kéo dài để chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. Việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, đã giải 

quyết được nhiều vấn đề được cử tri phản ánh, dư luận xã hội quan tâm. 

e) Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt được 

nhiều kết quả nhất định3; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

phục vụ tốt cho Đại hội Đảng các cấp. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội 

phạm, tệ nạn xã hội. 

 g) Theo báo cáo của UBND thành phố, đến nay, việc trang bị phương tiện, 

tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra quản lý, sử dụng trang thiết bị 

phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho các đội dân phòng trên địa bàn thành 

phố giai đoạn 2017-2020 đã thực hiện cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng quy định, 

                                           
3
 Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm so với cùng kỳ (giảm 317 vụ), tai nạn giao thông đường bộ giảm cả ba 

tiêu chí (giảm 23 vụ, giảm 27 người chết, giảm 12 người bị thương). 
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sớm hơn thời gian và tiết kiệm ngân sách theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả 

công tác phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở. 

h) Trong công tác chỉ đạo, điều hành KT-XH, UBND thành phố đã có nhiều 

cải tiến trong hoạt động, chế độ hội họp, phân công giao việc, kiểm tra, rà soát, đôn 

đốc, nhắc nhở tiến độ thực hiện công việc được giao như: tăng cường họp trực 

tuyến, xử lý công việc qua môi trường mạng,... bám sát chỉ đạo của Chính phủ, 

đánh giá đúng tình hình dịch bệnh Covid-19, đưa ra các giải pháp kịp thời, phù hợp 

với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế ở địa phương. 

2. Về những tồn tại, hạn chế 

Về cơ bản, Ban Pháp chế đồng tình với đánh giá của UBND thành phố về 

những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

như đã nêu trong các báo cáo, đồng thời, thông qua hoạt động giám sát, ý kiến phản 

ánh của cử tri và Nhân dân, Ban Pháp chế lưu ý một số vấn đề như sau: 

a) Mặc dù UBND thành phố đã nỗ lực đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh 

phát triển KT-XH, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tuy nhiên, do nhiều nguyên 

nhân nên các chỉ tiêu KT-XH chưa đạt kế hoạch đề ra, các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh còn gặp nhiều khó khăn, công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, đời sống 

của một bộ phận Nhân dân còn nhiều khó khăn. Công tác thu hút đầu tư, phát triển du 

lịch, dịch vụ, lao động, việc làm,... bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi dịch bệnh, việc chi 

trả hỗ trợ cho một số đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 còn chậm do một 

số địa phương còn lúng túng trong việc xác định đối tượng. 

b) Việc triển khai thực hiện TTHC trong một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, 

phức tạp, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân; việc ứng dụng công nghệ 

thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 tuy có nhiều cố 

gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; tỉ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn so với 

quy định trong một số lĩnh vực tài nguyên, môi trường, bổ trợ tư pháp,... còn cao; 

việc giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố còn nhiều bất 

cập. Kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của một số CBCCVC chưa cao. 

c) Tình hình tội phạm liên quan đến ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, 

cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích còn diễn biến khá phức tạp; số người nghiện 

ma túy có xu hướng ngày càng tăng. Một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa thực hiện 

nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại từ cơ sở, dẫn đến nhiều vụ 

việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro gây mất an ninh trật tự. 

d) Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc có nơi chưa hiệu quả, 

nhất là trong việc phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh hoặc còn có ý kiến khác 

nhau. Công tác soạn thảo, ban hành văn bản đạt được nhiều kết quả nhất định 

nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước. Trách nhiệm người đứng 

đầu ở một số sở, ban, ngành còn hạn chế, chưa chủ động rà soát, cập nhập các quy 

định của pháp luật của Trung ương để tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm 

quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, quy định thuộc lĩnh vực được phân 
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công phụ trách, đặc biệt là công tác tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp 

đơn vị hành chính, ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối tượng còn chưa kịp thời, 

thiếu đồng bộ. Chế độ làm việc, hội họp có lúc có nơi thực hiện chưa nghiêm túc. 

3. Kiến nghị 

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với nội dung được nêu trong các báo cáo 

UBND thành phố, dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về những nhiệm vụ, 

giải pháp đề ra trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời, Ban Pháp chế đề nghị 

UBND thành phố quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Nâng cao hơn nữa hiệu quả thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, 

thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý các nhà đầu tư không đảm bảo 

năng lực, chậm triển khai dự án gây bức xúc trong Nhân dân. Tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp để tạo nhiều 

việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Khẩn trương chi trả hỗ trợ cho một số 

đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, đảm 

bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và kịp thời. 

 b) Phân tích làm rõ nguyên nhân Chỉ số CCHC của thành phố năm 2019 xếp 

29/63 tỉnh, thành phố, giảm 23 bậc so với năm 2018 để có giải pháp nâng cao chỉ số 

này. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, ý thức trách nhiệm của CBCCVC ở các 

sở, ban, ngành, địa phương trong thực thi nhiệm vụ được giao, nâng cao hơn nữa 

chất lượng xây dựng, ban hành, kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật; 

siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với 

những người thực thi nhiệm vụ công vụ. 

c) Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, tinh giản 

biên chế đảm bảo theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ chế 

tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý, sử dụng biên chế, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCCVC. 

d) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời khiếu 

nại, tố cáo, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài, khiếu nại đông người 

gây mất an ninh trật tự. Kịp thời giải quyết và trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử 

tri do các đại biểu HĐND thành phố chuyển đến, nhất là những vấn đề bức xúc, 

được đông đảo cử tri quan tâm để phục vụ tốt cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần 

thứ 14, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đẩy mạnh công tác phòng, 

chống tham nhũng vặt trong hoạt động thực thi công vụ của CBCCVC thành phố.  

đ) Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp 

luật, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội lừa đảo, tội 

đánh bạc, tổ chức đánh bạc; ngăn ngừa, đấu tranh phòng, chống các hành vi sử 

dụng internet để phạm tội, sử dụng mạng xã hội để đưa những thông tin xấu, độc 

hại, thông tin thiếu chính xác, sai sự thật. 
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e) Tiếp tục có giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, sẵn 

sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố do thiên tai, dịch bệnh xảy ra. 

II. CÁC BÁO CÁO CỦA VKSND, TAND THÀNH PHỐ, CỤC THADS 

1. Về những kết quả đã đạt đƣợc 

Ban Pháp chế cơ bản tán thành với đánh giá được nêu trong các báo cáo của 

TAND, VKSND, Cục THADS thành phố và nhận thấy, trong 6 tháng qua, các cơ 

quan tư pháp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện nhiều biện 

pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt được 

nhiều kết quả.  

Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ngày càng được 

nâng cao, chưa để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, từ đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển KT-XH địa 

phương. Các cơ quan tư pháp không ngừng đề cao trách nhiệm, xử lý kịp thời, 

nghiêm minh những hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

Công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp thực hiện khá chặt chẽ và thường 

xuyên. Hầu hết cán bộ làm công tác tư pháp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức, cán bộ và các nhiệm vụ cải cách 

tư pháp được thực hiện có nhiều tiến bộ. 

2. Về những tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy còn một số vấn 

đề quan tâm như sau: 

a) Đối với VKSND thành phố 

Hiệu quả kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm còn hạn chế. 

Số tin báo tố giác tội phạm do Cơ quan điều tra thụ lý nhưng chưa giải quyết đòi 

hỏi Cơ quan điều tra, VKSND có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm 

tránh vi phạm thời hạn giải quyết theo quy định4. Số liệu vụ án hình sự trả hồ sơ để 

điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chưa thống nhất5. 

 b) Đối với TAND thành phố 

Kết quả giải quyết, xét xử một số loại án của TAND hai cấp tỉ lệ còn thấp6, 

đặc biệt là án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động7, chất lượng xét 

xử đối với một số vụ án chưa cao, từ đó dẫn đến án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan 

                                           
4
 Đang giải quyết 207 tin tố giác, tin báo về tội phạm 

5
 Báo cáo của TAND thành phố là 23 vụ, Báo cáo số 191/BC-VKS ngày 06 tháng 6 năm 2020 của VKSND 

thành phố là 07 vụ 
6
 Đạt 41,65% (cùng kỳ đạt 53,22%) 

7
 Án dân sự đạt 19,59%, án hành chính đạt 22,29%, án kinh doanh thương mại đạt 14,98%, án lao động đạt 

9,09% 
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của Thẩm phán còn xảy ra8. Quá trình thụ lý, giải quyết án dân sự, hôn nhân gia 

đình, kinh doanh thương mại, hành chính còn nhiều khó khăn, vướng mắc, làm cho 

quá trình giải quyết nhiều vụ án kéo dài. Số vụ việc hòa giải, đối thoại thành trong 

vụ việc dân sự, khiếu kiện hành chính còn thấp.  

 c) Đối với Cục THADS thành phố 

Số việc và tiền có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong ngày càng 

tăng9. Kết quả thi hành đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước, thi hành đối 

với các vụ việc liên quan tín dụng ngân hàng đạt thấp10. 

Số án chuyển kỳ sau giải quyết còn nhiều cả về số vụ và số tiền phải thi 

hành11; một số lãnh đạo Chi cục THADS quận, huyện năng lực điều hành còn hạn 

chế, thiếu sâu sát trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; một số Chấp hành viên, công 

chức thi hành án còn ngán ngại khó khăn, chưa quyết tâm, nỗ lực cao trong quá 

trình tổ chức thi hành án. Tình hình khiếu nại, tố cáo trong công tác THADS từng 

lúc, từng nơi diễn biến phức tạp. 

3. Kiến nghị đối với VKSND, TAND, Cục THADS thành phố 

Ban Pháp chế cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian 

tới của các cơ quan tư pháp và đề nghị VKSND, TAND, Cục THADS thành phố 

theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao cần quan tâm thực hiện một số nội 

dung sau: 

a) Các cơ quan nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ được giao, khắc phục những tồn tại trong hoạt động của từng cơ quan như đã 

được nêu trong báo cáo và kiến nghị của Ban Pháp chế. 

b) Tiếp tục giải quyết số tin báo tố giác tội phạm, số vụ án hình sự do Cơ 

quan điều tra, VKSND đang thụ lý giải quyết; nâng cao chất lượng công tác kiểm 

sát đối với hoạt động điều tra, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra 

bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, chú trọng kiểm sát việc giải quyết án 

dân sự, hành chính, THADS, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm giải 

quyết của các cơ quan tư pháp. Nâng cao hiệu quả kiểm sát công tác tạm giữ, tạm 

giam, thi hành án hình sự. Tiếp tục quan tâm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các 

kiến nghị, kháng nghị của VKSND đối với các cơ quan chức năng qua hoạt động 

kiểm sát. 

c) Tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại 

án, đặc biệt là án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Khắc phục 

triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử, án bị hủy bị sửa do lỗi chủ quan của 

Thẩm phán. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và 

công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Tăng cường tổ chức các 

phiên tòa rút kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. 

                                           
8
 Có 18 vụ (đạt tỉ lệ 0,35%) 

9
 Kết quả giải quyết về việc đạt 44,24% (chỉ tiêu 80%) về tiền đạt 16,6% (chỉ tiêu 38%) 

10
 Đối với vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng đạt 5,9% về việc; 9,8% về tiền 

11
 Có 5.133 việc; 1.304,7 tỷ đồng có điều kiện thi hành phải chuyển kỳ sau giải quyết 
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d) Cục THADS tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

việc phân loại án và đẩy nhanh tiến độ THADS, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 

được giao về việc, về tiền trong tổng số án có điều kiện thi hành. Nâng cao chất lượng 

thi hành vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng và các khoản thu cho ngân sách 

nhà nước. Quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, nhất là các vụ việc khiếu nại, 

tố cáo phức tạp, kéo dài. 

đ) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp; tiếp tục kiện 

toàn về tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng và trách nhiệm công vụ của đội ngũ 

cán bộ, công chức; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác giáo dục chính 

trị, đạo đức nghề nghiệp, tập huấn nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức tư pháp trong sạch, vững mạnh. 

III. ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ 

1. Dự thảo nghị quyết về việc đặt tên đƣờng (theo Tờ trình số 89/TTr-

UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố) 

Ban Pháp chế tán thành với đề nghị của UBND thành phố về đặt tên 05 tuyến 

đường, trong đó quận Ninh Kiều 04 tuyến (đường  ê Văn Thuấn, Ngô Tất Tố, Chu 

Văn An và Nam Cao), quận Thốt Nốt 01 tuyến (đường  ê Thị Tạo) và nhận thấy: 

a) Việc đặt tên 05 tuyến đường thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố12, 

đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định, tên danh nhân dự kiến đặt ở các tuyến 

đường được xác định trong cơ sở dữ liệu Ngân hàng tên đường và công trình công 

cộng thành phố, phù hợp với vị trí, quy mô, cấp độ của từng tuyến đường, được 

đông đảo Nhân dân ở địa phương đồng tình. 

b) Tên danh nhân đề nghị đặt ở các tuyến đường là những nhân vật lịch sử, 

văn hóa, anh hùng tiêu biểu, đã có nhiều thành tích nổi bật trong quá trình hoạt 

động ở từng lĩnh vực công tác, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp cách 

mạng hoặc để lại nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. 

Nếu được HĐND thành phố nhất trí thông qua nghị quyết, Ban Pháp chế đề 

nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan và địa phương có các tuyến 

đường được đặt tên sớm triển khai gắn biển tên đường; thông tin kịp thời tên đường 

để người dân biết, thuận tiện trong giao dịch. 

2. Dự thảo nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND 

ngày 05 tháng 7 năm 2013 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi cho 

công tác CCHC nhà nƣớc (theo Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 

năm 2020 của UBND thành phố) 

Ban Pháp chế tán thành với đề nghị của UBND thành phố theo về việc bãi bỏ 

Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của HĐND thành 

phố về việc quy định mức chi cho công tác CCHC nhà nước vì thuộc thẩm quyền 

                                           
12

 Điều 16 Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi 

tên đường, phố và công trình công cộng.  
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của HĐND thành phố13, đảm bảo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

theo trình tự, thủ tục rút gọn và phù hợp với quy định của Thông tư số 26/2019/TT-

BTC ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác CCHC nhà nước14. 

3. Dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập, đặt tên, đổi tên một số 

ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ (theo Tờ trình số 104/TTr-UBND 

ngày 06 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố) 

Ban Pháp chế tán thành với đề nghị của UBND thành phố về sắp xếp, sáp 

nhập, đặt tên đối với 37 ấp, khu vực trên địa bàn 05 quận, huyện: Cái Răng, Ô 

Môn, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới  ai; đổi tên 07 khu vực thuộc phường Tân An, 

quận Ninh Kiều và nhận thấy: 

a) Việc sắp xếp, sáp nhập, đặt tên, đổi tên ấp, khu vực thuộc thẩm quyền của 

HĐND thành phố15, đảm bảo thực hiện đúng quy trình sáp nhập, đặt tên, đổi tên ấp, 

khu vực và được trên 50% cử tri đại diện hộ gia đình của từng ấp, khu vực sáp 

nhập, đặt tên, đổi tên tán thành. 

b) Việc sắp xếp, sáp nhập, đặt tên 37 ấp, khu vực đảm bảo tiêu chí16: đối với 

ấp, khu vực có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy mô số hộ gia đình theo quy 

định17 thì phải sáp nhập với ấp, khu vực liền kề; trong quá trình thực hiện sáp nhập 

đã xem xét đến các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, địa hình và phong tục tập quán 

của cộng đồng dân cư tại địa phương. 

c) Việc đổi tên 07 khu vực thuộc phường Tân An được thực hiện theo 

nguyện vọng của Nhân dân sinh sống tại địa phương, khắc phục việc trùng tên các 

khu vực trong cùng 01 đơn vị hành chính phường và tạo điều kiện trong việc giao 

dịch dân sự, hành chính của người dân sau khi sáp nhập. 

Nếu được HĐND thành phố nhất trí thông qua nghị quyết, Ban Pháp chế đề 

nghị UBND thành phố quan tâm thực hiện một số nội dung như sau: 

(1) Chỉ đạo UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấncó ấp, khu vực thuộc diện 

sắp xếp, sáp nhập, đặt tên, đổi tên chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá 

nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các 

loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi sau sắp xếp. 

 (2) Trên cơ sở cân đối ngân sách và điều kiện thực tế của thành phố, UBND 

thành phố xem xét trình HĐND thành phố ban hành chính sách hỗ trợ cho các đối 

tượng dôi dư do thực hiện sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực. 

                                           
13

 Điểm b Khoản 5 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành  uật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
14

 Thông tư không còn giao HĐND cấp tỉnh quy định mức chi cụ thể cho công tác CCHC nhà nước. 
15

 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 

thôn, tổ dân phố. 
16

 Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
17

 Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Ấp ở xã thuộc 

các tỉnh miền Nam có từ 350 hộ gia đình trở lên; khu vực ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh miền Nam có từ 400 

hộ gia đình trở lên”. 
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4. Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại 

công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị của 

thành phố năm 2020 (theo Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 

2020 của UBND thành phố) 

Ban Pháp chế nhận thấy việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công 

việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị của thành phố 

năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố18 và phù hợp kết quả 

thẩm định của Bộ Nội vụ19.  

Ban Pháp chế tán thành phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc 

theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập thành phố năm 2020, cụ thể như sau: 

a) Đối với các cơ quan hành chính (trừ cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố) là 273 người, trong đó, thành phố là 152 

người; quận, huyện là 70 người và số người chờ hợp đồng là 51 người. 

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập (trừ Trường Chính trị, Báo Cần Thơ, 

Trung tâm Chính trị quận, huyện) là 1.158 người; trong đó, thành phố là 358 người; 

quận, huyện là 800 người. 

Nếu được HĐND thành phố xem xét thông qua nghị quyết, Ban Pháp chế đề 

nghị UBND quan tâm rà soát chỉ tiêu chờ hợp đồng một số loại công việc theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính đảm bảo phù hợp tiêu 

chuẩn, định mức, yêu cầu thực tế và thực hiện cắt giảm theo lộ trình20. 

5. Dự thảo nghị quyết về việc hỗ trợ đối với những ngƣời dôi dƣ do sắp 

xếp đơn vị hành chính phƣờng Tân An, quận Ninh Kiều (theo Tờ trình số 

103/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố) 

Ban Pháp chế tán thành với đề nghị của UBND thành phố về việc hỗ trợ đối 

với những người dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính phường Tân An, quận Ninh 

Kiều là đúng thẩm quyền của HĐND thành phố21 và ý kiến kết luận của cấp có 

thẩm quyền22, cụ thể như sau: 

                                           
18

 Công văn số 5979/BNV-TCBC ngày 16/12/2016 về việc thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ 
19

 Công văn số 6499/BNV-TCBC ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ về việc hợp đồng theo Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Cần Thơ năm 2020 và năm 2021; Công 

văn số 5426/BNV-TCBC ngày 07/11/2019 của Bộ Nội vụ về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Cần Thơ năm 2020 
20

 Năm 2021, thành phố phải cắt giảm thêm 27 người theo Công văn số 6499/BNV-TCBC ngày 24/12/2019 của 

Bộ Nội vụ. 
21

 Điều 10 Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021; khoản 3 Mục III Hướng dẫn số 

2605/HD-BNV ngày 25/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp tổ chức, bố trí và thực hiện chính sách đối với cán 

bộ,công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên tráchở cấp xã khi sắp xếp các đơn vị 

hành chính cấp huyện, cấp xã “trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp thành phố trình HĐND 

cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp”. 
22

 Công văn số 3901-CV/BTCTU ngày 29/6/2020 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc thông báo kết luận của Ban 

Thường vụ Thành ủy 
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- Đối với 21 cán bộ, công chức: việc giải quyết các chế độ, chính sách khi nghỉ 

hưu trước tuổi, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu, thôi việc được thực hiện theo quy 

định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; về chế độ 

thôi việc và các chính sách khác cho từng đối tượng cụ thể như Tờ trình đã nêu. 

- Đối với 26 trường hợp gồm 21 người hoạt động không chuyên trách23 và 

05 Tổ trưởng, Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố khu vực: hỗ trợ mỗi năm tham gia công 

tác thì được tính bằng 01 tháng phụ cấp hiện hưởng, bao gồm mức phụ cấp, mức hỗ 

trợ trách nhiệm công việc, mức hỗ trợ theo trình độ đào tạo (nếu có).  

- Đối với 11 dân quân thường trực phường: 

+ Đối với trường hợp có thời gian làm nhiệm vụ từ đủ 12 tháng đến dưới 18 

tháng: hỗ trợ bằng một lần mức lương cơ sở. 

+ Đối với trường hợp có thời gian làm nhiệm vụ từ đủ 18 tháng đến dưới 24 

tháng: hỗ trợ bằng hai lần mức lương cơ sở.  

+ Đối với trường hợp có thời gian làm nhiệm vụ từ đủ 24 tháng trở lên: hỗ 

trợ bằng ba lần mức lương cơ sở. 

Ban Pháp chế nhận thấy, mức hỗ trợ cho các đối tượng nêu trên là thực hiện 

đúng theo quy định của pháp luật và có xem xét đến quá trình, thời gian tham gia 

công tác ở địa phương, có tính hợp lý, tương quan giữa các chính sách hỗ trợ đã và 

đang thực hiện của thành phố trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy ở cơ sở 

và khả năng cân đối ngân sách của thành phố. 

Nếu được HĐND thành phố nhất trí thông qua nghị quyết, Ban Pháp chế đề 

nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND quận Ninh 

Kiều hoàn thiện hồ sơ, thực hiện chi trả cho các đối tượng nhận hỗ trợ đảm bảo kịp 

thời, đúng quy định. 

Trên đây là kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND thành phố, VKSND, 

TAND, Cục THADS thành phố, dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố trình tại kỳ 

họp thứ 17, Ban Pháp chế kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thành phố (A); 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố;  

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Công an thành phố; 

- TAND thành phố; 

- VKSND thành phố; 

- Cục THADS thành phố; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Văn phòng HĐND thành phố (C, D); 

- Văn phòng UBND thành phố; 

-  ưu: VT, HĐ, QTT, 70. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƢỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vinh 

                                           
23

  Bao gồm cả Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường vì theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 20 

 uật Dân quân tự vệ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 thì “Phó Chỉ huy trưởng là người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã” 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

 

MỤC LỤC  

Các báo cáo, dự thảo nghị quyết do Ban Pháp chế thẩm tra 
(Kèm theo Báo cáo số 268/BC-HĐND  

ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Ban Pháp chế) 

 

STT TÊN VĂN BẢN 

01 

Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của UBND thành 

phố về kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về KT-XH, quốc 

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

2020 (thay thế bởi Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 

của UBND) 

02 

Báo cáo số 126/BC-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của UBND thành 

phố về kết quả thực hiện Chủ đề năm 2020 trong 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (thay thế bởi Báo cáo số 

172/BC-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của UBND) 

03 

Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của UBND thành 

phố kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 

14 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 

04 

Báo cáo số 123/BC-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của UBND thành 

phố về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 

tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

05 

Báo cáo số 86/BC-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2020 của UBND thành phố 

về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 

2016 của HĐND thành phố về việc trang bị phương tiện phòng cháy và 

chữa cháy cho lực lượng dân phòng giai đoạn 2017 - 2020 

06 

Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2020 của UBND thành 

phố về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

07 

Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của UBND thành 

phố về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

08 

Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của UBND thành 

phố công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của 

UBND thành phố 

09 

Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của UBND thành 

phố về kết quả công tác cải CCHC 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 
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10 

Báo cáo số 191/BC-VKS ngày 06 tháng 6 năm 2020 của VKSND thành phố 

về hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của 

VKSND thành phố (thay thế bởi Báo cáo số 216/BC-VKS ngày 29 tháng 6 

năm 2020 của VKSND thành phố) 

11 

Báo cáo số 38-BC/TATP ngày 12 tháng 6 năm 2020 của TAND thành phố 

về hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của 

TAND thành phố 

12 

Báo cáo số 712/BC-CTHADS ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Cục THADS 

thành phố về hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2020 của Cục THADS thành phố 

13 

Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng - 

an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 

kèm theo Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2020 của UBND 

thành phố 

14 

Dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực thuộc các quận, 

huyện Cái Răng, Ô Môn, Thới  ai, Cờ Đỏ, Phong Điền và đổi tên khu vực 

thuộc phường Tân An, An Hội và An  ạc thuộc quận Ninh Kiều kèm theo 

Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố 

(thay thế bởi Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của 

UBND thành phố) 

15 

Dự thảo nghị quyết về hỗ trợ một lần cho cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách, Chỉ huy phó Quân sự phường, dân quân thường 

trực, bảo vệ dân phố dôi dư do sắp xếp các phường Tân An, An Hội và An 

 ạc thuộc quận Ninh Kiều kèm theo Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 15 

tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố (thay thế bởi Tờ trình số 103/TTr-

UBND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố) 

16 

Dự thảo nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan 

tổ chức hành chính năm 2020 của thành phố Cần Thơ  kèm theo Tờ trình 

số 67/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố (thay 

thế bởi Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của UBND 

thành phố) 

17 

Dự thảo nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 

05 tháng 7 năm 2013 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi cho 

công tác CCHC nhà nước kèm theo Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 15 

tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố (thay thế bởi Tờ trình số 94/TTr-

UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 của UBND thành phố) 

18 

Dự thảo nghị quyết về đặt tên đường kèm theo Tờ trình số 73/TTr-UBND 

ngày 16 tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố (thay thế bởi Tờ trình số 

89/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố) 
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