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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2020 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND thành phố  

 

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

năm 2015; nhiệm vụ do HĐND1 thành phố và Thường trực HĐND giao, Ban kinh 

tế - ngân sách báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, như sau: 

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 1. Công tác tham gia chuẩn bị kỳ họp  

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

ngân sách đã chủ trì thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp của 

HĐND thành phố, cụ thể:  

a) Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp bất thường):  

Ban kinh tế - ngân sách chủ trì thẩm tra 04 dự thảo nghị quyết: 

- (1) Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn 

(đoạn từ cầu Ô Môn đến Vàm Ba Rích), phường Thới Hòa, quận Ô Môn (phía bờ 

trái sông Ô Môn, hướng từ cầu Ô Môn trở ra sông Hậu), quận Ô Môn, thành phố 

Cần Thơ.  

- (2) Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn 

khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải) - (đoạn từ Rạch Vàm đến bến đò 

Tầm Vu), thành phố Cần Thơ. 

- (3) Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở khu vực chợ 

Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ.  

- (4) Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 918, thành phố 

Cần Thơ (xây dựng và nâng cấp giai đoạn 1 từ cầu Lộ Bức đến cuối Đường tỉnh 

918 giao với Đường tỉnh 923). 

b) Kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020):  

Ban kinh tế - ngân sách chủ trì thẩm tra 06 báo cáo, 13 dự thảo nghị quyết: 

* Các báo cáo:  

- (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 phương hướng, nhiệm vụ phát 

                                           
1
 Các từ viết tắt: HĐND: Hội đồng nhân dân; UBND: Ủy ban nhân dân. 
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triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 (lĩnh vực kinh tế 

- ngân sách). 

- (2) Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (lĩnh vực kinh tế 

- ngân sách). 

- (3) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

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

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

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

giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. 

 - (6) 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 2020. 

* Dự thảo nghị quyết:  

- (1) Về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 6 

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

- (2) Về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các dự án đầu tư thuộc kế hoạch vốn 

đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 thành phố Cần Thơ. 

- (3) Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ 

năm 2018. 

- (4) Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

về việc quyết định dự toán thu ngân sách trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2020. 

- (5) Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. 

- (6) Về 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 2020. 

- (7) Về việc giao UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với 

một số dự án đầu tư công nhóm C. 

- (8) Về quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 

- (9) Về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp. 

- (10) Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông.  

- (11) Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.  

- (12) Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng phòng họp và cải 

tạo sửa chữa trụ sở Thành ủy, Hội trường Thành ủy. 
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- (13) Về việc xin ý kiến HĐND thành phố về Kế hoạch vốn đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ. 

Công tác chuẩn bị cho các kỳ họp của HĐND thành phố được Ban kinh tế - 

ngân sách đặc biệt quan tâm, kịp thời thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị 

quyết do UBND thành phố trình HĐND theo sự phân công của Thường trực 

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

2. Hoạt động giám sát 

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

công tác năm 2020 của Ban kinh tế - ngân sách, Ban đã xây dựng 02 kế hoạch và tổ 

chức 02 đợt giám sát, trong đó, quý I do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện 

giãn cách xã hội nên Ban kinh tế - ngân sách giám sát bằng hình thức qua báo cáo 

đối với 03 đơn vị2 về công tác quản lý, kiểm tra của cơ quan chức năng đối với chủ 

dự án trong việc đầu tư, kinh doanh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất cho người dân tại các dự án phát triển nhà ở 

trên địa bàn thành phố; giám sát quý II, Ban đã làm việc trực tiếp với Sở Công 

Thương về việc quản lý thương mại trên địa bàn thành phố, tái giám sát việc thực 

hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô thị 

theo quy hoạch chung của thành phố.   

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. 

Ngoài ra, Ban kinh tế - ngân sách 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 thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách 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 thường lệ giữa năm 2020. 

3. Tham mƣu Thƣờng trực HĐND thành phố giải quyết công việc giữa 

hai kỳ họp 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 tham mưu Thường trực HĐND thành 

phố giải quyết một số công việc phát sinh giữa hai kỳ họp như sau: Thống nhất ban 

hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của 

thành phố; thống nhất bổ sung dự toán ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất cho huyện 

                                           
2
 Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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Vĩnh Thạnh năm 2020; thống nhất bổ sung kinh phí duy tu sửa chữa các hạng mục 

công trình năm 2019 trên địa bàn thành phố cho Sở Giao thông vận tải; cho ý kiến 

về việc ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất cho huyện Cờ Đỏ năm 2020; việc hủy bỏ 

thông báo thu hồi đất dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô, quận Cái Răng 

thuộc giai đoạn 2; việc ban hành tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng cho các 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố Cần Thơ; việc bổ 

sung dự toán thu chi học phí năm 2020 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; việc bố trí ngân sách để hỗ trợ phần kinh phí đầu tư và tiếp nhận 

quản lý vận hành, khai thác tuyến Quốc lộ 91B; việc giao kế hoạch vốn chuẩn bị 

đầu tư, bổ sung kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án; việc thu hồi kế hoạch vốn 

ứng trước nguồn vốn ngân sách địa phương; cho ý kiến về chủ trương xây dựng, 

ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND thành phố.3 

4. Các hoạt động khác 

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; thực hiện tốt hoạt động tiếp công dân (tại nơi công tác và 

địa phương nơi ứng cử), hoạt động tiếp xúc cử tri theo Luật định. 

Tham mưu Thường trực HĐND thành phố có văn bản gửi UBND thành phố 

về việc thực hiện các biện pháp cấp bách do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối 

với sự phát triển của thành phố. 

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

HĐND thành phố ban hành (lĩnh vực kinh tế - ngân sách) để sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp; kết quả rà soát việc ban hành văn bản quy định chi tiết nội dung được giao 

theo các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. 

Tham gia đóng góp ý kiến đối với một số dự án Luật theo yêu cầu của Đoàn 

đại biểu Quốc hội thành phố. Tham dự các cuộc họp, hội nghị do Thành ủy, UBND 

thành phố, các sở, ngành, địa phương tổ chức. 

5. Nhận xét, đánh giá 

a) Ưu điểm 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban kinh tế - ngân sách đã hoàn thành chương 

trình, kế hoạch đề ra, tích cực phấn đấu, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, 

phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ của Ban. 

Nội dung Kế hoạch giám sát được xây dựng theo Chương trình hoạt động 

năm của Ban, nội dung giám sát phù hợp, sát thực tế; báo cáo kết quả giám sát đã 

                                           
3
 (1) Nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước; (2) Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; (3) Nghị quyết giao thẩm 

quyền cho UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công nhóm C; (4) Nghị 

quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông; (5) Nghị quyết quy định nội dung và 

mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến; (6) Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ 

ngân sách nhà nước cho công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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chỉ ra những mặt đạt được, vấn đề còn hạn chế, cần khắc phục, nguyên nhân của 

các đơn vị, những vấn đề cần phải quan tâm, tập trung giải quyết hoặc xử lý để tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình 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 hạn chế 

của các đơn vị. Kết quả giám sát được Ban báo cáo đến đến Thường trực HĐND 

thành phố để có ý kiến đến UBND thành phố xem xét chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có liên quan thực hiện các kiến nghị giám sát, từ đó kịp thời giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đôn đốc các ngành thực hiện tốt Nghị quyết 

của HĐND thành phố đề ra.  

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

thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng và mang tính phản 

biện cao, làm cơ sở cho đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua các Nghị 

quyết tại kỳ họp. 

b) Mặt hạn chế 

Một số thành viên của Ban hoạt động kiêm nhiệm nên chưa bố trí được thời 

gian tham dự đầy đủ các hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban. Việc tổ chức họp 

Ban định kỳ theo quy định, cũng như họp Ban để góp ý các báo cáo giám sát, báo 

cáo thẩm tra chưa được thực hiện mà chủ yếu lấy ý kiến thành viên qua văn bản 

giấy hoặc thư điện tử nên đôi khi chưa phát huy được hết trí tuệ tập thể của Ban. 

Do lĩnh vực phụ trách của Ban có nhiều nội dung cần thời gian nghiên cứu, 

tuy nhiên có một số báo cáo, tờ trình của UBND thành phố cơ quan chịu trách 

nhiệm soạn thảo gửi đến Ban chậm nên phần nào cũng ảnh hưởng đến hoạt động 

thẩm tra và việc gửi tài liệu cho đại biểu nghiên cứu. 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Ban kinh tế - ngân sách đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau: 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát theo chương trình 

giám sát năm 2020, đảm bảo đúng nội dung, hợp lý về thời gian, tạo điều kiện 

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

- Phối hợp, tham gia giám sát theo Chương trình làm việc của Đoàn đại biểu 

Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Thường trực HĐND thành phố và các Ban 

của HĐND thành phố đề ra (theo thư mời). 

- 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 6 tháng  

cuối 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. 
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- Theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, việc 

thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban kinh tế - ngân sách để kịp thời kiến 

nghị Thường trực HĐND thành phố xem xét, giải quyết. 

- Các thành viên Ban thực hiện các hoạt động tiếp công dân tại nơi công tác 

và địa phương ứng cử, tiếp xúc cử tri, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi 

về Thường trực HĐND thành phố. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng đoàn HĐND, Thường trực HĐND 

thành phố phân công. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND 

thành phố. Kính trình 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,TH,VT,60.  

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN 
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