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BÁO CÁO  

Tình hình hoạt động 6 th ng đ u năm và nhiệm vụ 6 th ng cu i năm 2020 

của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành ph   

 

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

năm 2015, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND), nhiệm vụ do 

HĐND thành phố và Thường trực HĐND thành phố giao, Ban đô thị báo cáo tình 

hình hoạt động 6 th ng đ u năm và nhiệm vụ 6 th ng cuối năm 2020. Cụ thể như 

sau: 

I. HOẠT ĐỘNG 6 TH NG ĐẦ  NĂM 2020 

1. Công t c tham gia chuẩn bị kỳ họp HĐND thành ph  

Trong 6 th ng đ u năm 2020, Ban đô thị đã chuẩn bị nội dung tại kỳ họp 

thứ 16 (kỳ họp bất thường) và kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) 

của HĐND thành phố. Theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố, Ban 

đô thị thực hiện thẩm tra c c nội dung thuộc   nh vực phụ tr ch và thực hiện c c 

nhiệm vụ thường  uy n theo chức năng, nhiệm vụ của Ban, gồm c c nội dung sau:  

- B o c o số 125/BC-UBND ngày 11 th ng 6 năm 2020 của UBND thành 

phố về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về tình hình kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh 6 th ng đ u năm và nhiệm vụ, giải ph p 6 th ng cuối năm 

2020 (l nh v c  an    th  ph  tr ch); 

- B o c o số 134/BC-UBND ngày 15 th ng 6 năm 2020 của UBND thành 

phố về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 

HĐND thành phố C n Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (l nh v c  an    th  ph  

trách); 

- Nghị quyết về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về tình 

hình kinh tế -  ã hội, quốc phòng, an ninh 6 th ng đ u năm và nhiệm vụ, giải ph p 6 

th ng cuối năm 2020 (l nh v c  an    th  ph  tr ch); 

- Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 15 th ng 6 năm 

2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

50/NQ-HĐND ngày 22 th ng 7 năm 2016 của HĐND thành phố C n Thơ về việc tổ 

chức thực hiện Đề  n quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của  ực  ượng Cảnh s t 

phòng ch y, chữa ch y và cứu nạn, cứu hộ thành phố C n Thơ đến năm 2020, t m 

nhìn đến năm 2030;  

- Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 15 th ng 6 năm 

2020 của UBND thành phố quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị 
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trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến tr n địa bàn 

thành phố C n Thơ;  

- Phối hợp với Ban ph p chế, Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa -  ã hội 

của HĐND thành phố thẩm tra c c báo cáo, dự thảo nghị quyết có  i n quan đến   nh 

vực c c Ban phụ tr ch.  

2. Hoạt động gi m s t 

Thực hiện Chương trình số 561/CTr-HĐND ngày 31 th ng 12 năm 2019 

của Ban đô thị của HĐND thành phố về việc gi m s t năm 2020, trong 6 tháng 

qua, cụ thể:  

- Trong quý 1, Ban đô thị đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 

07 tháng 2 năm 2020 về thành  ập Đoàn gi m s t công t c quản  ý nhà nước về  ập, 

tổ chức thực hiện và quản  ý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tr n địa bàn thành 

phố; đã  ây dựng Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 07 tháng 2 năm 2020 về gi m 

sát công t c quản  ý nhà nước về  ập, tổ chức thực hiện và quản  ý quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất tr n địa bàn thành phố; kết quả đã tổ chức gi m s t bằng hình 

thức gi m s t qua b o c o 1, đối tượng được gi m s t  à Sở Tài nguy n và Môi 

trường, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và c c đơn vị kh c  i n quan; đã tổng 

hợp, b o c o kết quả gi m s t, trong đó tập trung đ nh gi  kết quả đạt được,  em 

 ét những tồn tại, hạn chế từ đó kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố có ý kiến đến Ủy ban nhân dân thành phố ch  đạo c c cấp, c c ngành thực hiện 

tốt hơn đối với công t c quản  ý nhà nước về  ập, tổ chức thực hiện và quản  ý quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất tr n địa bàn thành phố trong thời gian tới.  

- Trong quý 2, Ban đô thị đã chuẩn bị nội dung kế hoạch giám sát công tác 

quản  ý nhà nước việc thực hiện chính s ch ph p  uật về bồi thường, hỗ trợ t i định 

cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện c c dự  n, công trình tr n địa bàn thành phố; 

tình hình quản  ý, khai th c và sử dụng tài nguy n kho ng sản tr n địa bàn thành 

phố và việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 

việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai th c, sử dụng kho ng sản thành phố C n 

Thơ đến năm 2020, t m nhìn đến năm 2030 (D  kiến tổ chức gi m s t trong quý 

3).  

3. Một s  công t c kh c 

Ngoài hoạt động chuy n môn và giải quyết công việc thường  uy n, Ban đô 

thị còn tham gia c c hội nghị, hội thảo, gi m s t, khảo s t,…  i n quan đến   nh vực 

đô thị, cụ thể:  

- Tham gia c c cuộc gi m s t, khảo s t của Thường trực HĐND thành phố và 

c c Ban của HĐND thành phố; góp ý cho c c dự  n Luật 2 khi Đoàn đại biểu Quốc 

hội tổ chức  ấy ý kiến.  

                                                 
1
 Theo Công văn số: 89/HĐND-ĐT ngày 27  th ng  3  năm  2020 Ban đô thị của HĐND thành phố về việc tổ chức 

gi m s t quý I năm 2020 bằng hình thức gi m s t qua b o c o theo Kế hoạch số 23/KH-HĐND 07/2/2020 của Ban 

đô thị.  
2 
Gồm: (1) Công văn số 123/HĐND-ĐT ngày 29 th ng 4 năm 2020 Ban đô thị của HĐND về việc đóng góp Dự 

 n Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; (2) Công văn số 135/HĐND-ĐT ngày 06 th ng 5 năm 

2020 Ban đô thị của HĐND về việc đóng góp Dự  n Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 
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- Tham dự Phi n họp tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV (qua cầu 

truyền hình tr c tuyến) một số nội dung thuộc   nh vực 3.  

- Tổ chức họp sơ kết, đ nh gi  tình hình hoạt động quý I và đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020 của Ban đô thị; rà so t c c nghị quyết của 

HĐND thành phố đã ban hành còn hiệu  ực thuộc   nh vực phụ tr ch của Ban, 

cũng như rà so t tình hình, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và 

sau kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố.  

- Tham gia cùng Đoàn kiểm tra 4 do Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với c c 

Sở, Ban ngành về việc kiểm tra tiến độ thực hiện cam kết của chủ đ u tư đối với 

c c dự  n tr n địa bàn thành phố, đã kiểm tra các dự  n thuộc Khu đô thị Nam C n 

Thơ. Qua đó đã nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của c c chủ đ u tư trong 

công t c giải phóng mặt bằng, hệ thống hạ t ng kỹ thuật, hạ t ng  ã hội, công t c 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sử dụng nhà ở và tài 

sản gắn  iền với đất,...  

- Ngoài ra, Ban đô thị còn tham gia đóng góp ý kiến cho c c Đề  n, Dự  n, 

Chương trình ph t triển đô thị 5, Chương trình ph t triển nhà ở 6, góp ý c c đồ  n 

quy hoạch phân khu tỷ  ệ 1/5000 c c quận 7, Góp ý trực tiếp hồ sơ thiết kế chi tiết 

hoa văn công trình Đền thờ c c Vua Hùng tại thành phố C n Thơ, giải quyết đơn 

thư kiến nghị của cử tri 8,...  

4. Nhận xét, đ nh gi   

a) Mặt được: 

Các Đại biểu thành viên Ban đô thị đa số có nhiệt tình, tâm huyết, thể hiện 

tr ch nhiệm cao đối với sự ph t triển của thành phố, phát huy tốt vai trò  à đại biểu 

nhân dân. 

Nội dung gi m s t được Ban chọn  ọc tr n cơ sở những vấn đề bức  úc của 

cử tri. Công t c gi m s t, khảo s t tuân thủ đúng quy trình, quy định, thời gian, 

vận dụng  inh hoạt trong hoạt động gi m s t phù hợp với tình hình thực tế. Đảm 

                                                                                                                                                       
thi n tai và Luật Đ  điều; (3) Công văn số 136/HĐND-ĐT ngày 06 th ng 5 năm 2020 Ban đô thị của HĐND về 

việc đóng góp Dự  n Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).  
3
 Nội dung như: (1) Thảo  uận về một số nội dung còn ý kiến kh c nhau của Dự  n Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng; (2) Thảo  uận về một số nội dung còn ý kiến kh c nhau của Dự  n Luật sửa đổi bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chóng thi n tai và Luật Đ  điều; (3) Thảo  uận về dự thảo Nghị quyết về thí 

điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính s ch đặc thù kh c; (4) 

Thảo  uận về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính s ch tài chính - ngân s ch đặc thù đối với Thủ đô Hà 

Nội.  
4
 Theo Kế hoạch số 3724/KH-SXD ngày 23 th ng 12 năm 2019 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra tiến độ thực 

hiện cam kết của Chủ đ u tư c c dự  n tr n địa bàn thành phố.  
5
 Công văn số 78/HĐND-ĐT ngày 20 th ng 3 năm 2020 Ban đô thị của HĐND về việc Dự thảo Đề cương - Dự 

to n Chương trình ph t triển đô thị thành phố C n Thơ giai đoạn 2021 - 2030. 
6
 Công văn số 79/HĐND-ĐT ngày 20 th ng 3 năm 2020 Ban đô thị của HĐND về việc Dự thảo Đề cương - Dự 

to n Điều ch nh Chương trình ph t triển nhà ở thành phố C n Thơ giai đoạn 2025 và định hướng đến năm 2030.  
7
 Công văn số 66/HĐND-ĐT ngày 13 th ng 3 năm 2020 Ban đô thị của HĐND thành phố về việc góp ý Đồ  n 

quy hoạch phân khu tỷ  ệ 1/5000 quận Bình Thủy đến năm 2030, t m nhìn đến năm 2050; Góp ý trực tiếp (  n 2) 

tại cuộc họp ngày 15 th ng 5 năm 2020 tại Sở Xây dựng cho 02 Đồ  n quy hoạch phân khu tỷ  ệ 1/5000 quận Ninh 

Kiền và Bình Thủy đến năm 2030, t m nhìn đến năm 2050.  
8
 Công văn số 66/HĐND-ĐT ngày 13 th ng 3 năm 2020 Ban đô thị của HĐND thành phố về việc giải quyết 

Đơn kiến nghị của bà Đỗ Thị Sậu.  
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bảo đúng c c nội dung gi m s t đã n u trong kế hoạch và c c nội dung mang tính 

thời sự, c n thiết. Tổ chức họp sơ kết hoạt động 6 th ng đ u năm 2020 và nhiệm 

vụ 6 th ng cuối năm 2020, ph t huy vai trò, tr ch nhiệm của từng địa biểu thành 

vi n của Ban đô thị.  

Về công t c chuẩn bị kỳ họp Ban đô thị đã thẩm tra đ y đủ c c b o c o, đề 

 n, dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình HĐND thông qua tại kỳ họp theo 

đúng thẩm quyền, đúng quy định ph p  uật. Phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt 

nguy n tắc điều hòa, phối hợp với Thường trực, c c Ban của HĐND thành phố, 

Văn phòng HĐND thành phố, góp ph n nâng cao chất  ượng nghị quyết HĐND 

thành phố.  

b) Hạn chế: 

B n cạnh những kết quả đạt được, trong qu  trình hoạt động 6 th ng đ u 

năm 2020 cũng còn những mặt hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

trong 06 th ng đ u năm diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến công t c tổ chức khảo 

s t, gi m s t theo kế hoạch, phải thay đổi bằng hình thức gi m s t qua b o c o. 

Công tác tổng hợp b o c o kết quả gi m s t còn chậm do một số đơn vị gửi b o 

c o trễ hạn, một số đơn vị có nội dung b o c o chưa đề  uất, kiến nghị để giải 

quyết cụ thể những khó khăn, vướng mắc đối với việc quản  ý quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất tr n địa bàn thành phố.  

II. NHIỆM VỤ 6 TH NG C ỐI NĂM 2020 

Tr n cơ sở kết quả hoạt động 6 th ng đ u năm, Ban đô thị  ây dựng chương 

trình hoạt động 6 th ng cuối năm 2020 với c c nội dung chủ yếu như sau: 

1. Công t c gi m s t, khảo s t  

Tập trung thực hiện hoàn thành thành kế hoạch gi m s t năm 2020 của Ban 

đô thị theo Chương trình số 561/CTr-HĐND ngày 31 th ng 12 năm 2019 của Ban 

đô thị của HĐND thành phố về việc gi m s t năm 2020, cụ thể:  

- Giám sát công t c quản  ý nhà nước việc thực hiện chính s ch ph p  uật về 

bồi thường, hỗ trợ t i định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện c c dự  n, công 

trình tr n địa bàn thành phố và tình hình quản  ý, khai th c và sử dụng tài nguy n 

kho ng sản tr n địa bàn thành phố;  

- Gi m s t công t c quản  ý nhà nước về quy hoạch  ây dựng và tổ chức 

thực hiện quy hoạch  ây dựng; quản  ý đô thị; ph t triển nhà ở; cấp nước và sử 

dụng nước sạch đô thị;  

- Gi m s t theo sự phân công của Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội 

đồng nhân dân và c c khiếu nại, tố c o của công dân (nếu có).  

2. Tham gia chuẩn bị kỳ họp  

Tham gia với Thường trực HĐND, c c Ban của HĐND thành phố, phối hợp 

chặt chẽ với Văn phòng UBND thành phố, c c ngành hữu quan trong việc chuẩn bị 

nội dung, chương trình, thẩm tra c c b o c o, đề  n, dự thảo nghị quyết  i n quan 

đến   nh vực đô thị tại kỳ họp thường  ệ cuối năm 2020 của HĐND thành phố, nhất 
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 à nắm kỹ các nội dung UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố vào kỳ họp 

cuối năm 2020 thuộc   nh vực đô thị để chuẩn bị thẩm tra.  

Tiếp tục theo dõi tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố 

thuộc   nh vực của Ban, việc thực hiện c c kiến nghị sau gi m s t của Ban đô thị, 

kịp thời kiến nghị Thường trực HĐND thành phố  em  ét, giải quyết.  

Thành vi n Ban tiếp  úc cử tri trước kỳ họp thường  ệ cuối năm 2020; thực 

hiện tiếp công dân nơi  àm việc và nơi ứng cử theo quy định, gi m s t của Tổ đại 

biểu, b o c o kết quả về Thường trực HĐND thành phố.  

3. Một s  hoạt động kh c 

- Tăng cường hoạt động gi m s t theo Luật định;  ây dựng cụ thể chương 

trình, kế hoạch gi m s t 06 th ng cuối năm 2020 theo các nội dung Chương trình 

hoạt động gi m s t năm 2020 của HĐND thành phố đề ra;    

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn học tập kinh nghiệm, tham quan ở 

một số t nh, thành phố phía Bắc;  

- Tổng kết, đ nh gi  kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai chương trình 

nhiệm vụ năm 2021 của Ban đô thị của HĐND thành phố; 

- Tham gia tổng kết hoạt động của HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 

2016 - 2021; 

- Chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của Ban đô thị theo nhiệm kỳ của 

HĐND thành phố; 

- Tham gia chuẩn bị c c kế hoạch của thành phố về công t c b u cử HĐND 

thành phố nhiệm kỳ mới 2021 - 2026;  

- Ngoài công t c chuy n môn, hoạt động thường  uy n, Ban tích cực tham 

gia đ y đủ c c hoạt động kh c có  i n quan đến   nh vực đô thị theo quy định và 

theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. 

Tr n đây  à b o c o hoạt động 6 th ng đ u năm và nhiệm vụ những th ng 

cuối năm 2020 của Ban đô thị của HĐND thành phố./. 

  

Nơi nhận:  TM. BAN ĐÔ THỊ  
- Thường trực HĐND TP (A);  

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Thành vi n Ban đô thị;  

- C c Ban của HĐND TP; 

- Văn phòng HĐND TP (C2,3,4);  

- Lưu: VT,TH,TC.  

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng  
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