
 

THÔNG BÁO 
Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020,  

những đề xuất, kiến nghị phục vụ việc phát triển kinh tế, xã hội –  

quốc phòng, an ninh của thành phố tại kỳ họp lần thứ 19,  

Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

                                                                 

Kính thưa:  - Chủ t a    h p; 

  - Các vị đại biểu Quốc hội  hóa XIV đơn vị TP Cần Thơ; 

  - Các vị đại biểu   ND th nh phố; 

  - Các vị  hách qu  v  c  tri th nh phố    
 

Thực hiện Quy chế v   ế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam 

th nh phố với  ội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân th nh phố; trên cơ sở tổng 

hợp    iến,  iến nghị của các tổ chức th nh viên, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ 

Việt Nam th nh phố v  tại các buổi tiếp xúc c  tri trước    h p của đại biểu 

  ND các cấp trong th nh phố. 

Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam th nh phố, tôi xin trình b y 

Thông báo  ết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền v  những 

đề xuất,  iến nghị của MTTQ Việt Nam th nh phố năm 2020, như sau: 

I. VAI TRÒ CỦA MTTQ TRONG THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH 

QUYỀN 

          1. Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của nhân dân: 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp v  các tổ chức th nh viên đã tích cực 

phối hợp với các ng nh chức năng tập trung tuyên truyền các chủ trương, Nghị 

quyết của  ảng, chính sách pháp luật của nh  nước; vận động nhân dân thực 

hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra 

nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng luôn được cấp ủy, chính quyền 

cơ sở thường xuyên quan tâm, tạo điều  iện hoạt động, giám sát thông qua 

BanThanh tra nhân dân được 183 cuộc v  Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 

được 209 cuộc   

Công tác tiếp công dân v  tham gia giải quyết  hiếu nại, tố cáo đã được 

MTTQ các cấp trong th nh phố thực hiện tốt: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam th nh phố đã nhận được 26 đơn thư   hiếu nại, phản ánh,  iến nghị 

của công dân (trong đó nhận trực tiếp 07 đơn thư, còn lại nhận qua đường bưu 
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điện), đã tiến hành xác minh và kiến nghị các ngành liên quan giải quyết 04 

trường hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét v  giải quyết 02 trường 

hợp, các trường hợp còn lại lưu đơn theo dõi (do đơn được g i cùng lúc nhiều 

cơ quan, trong đó có cơ quan có thẩm quyền giải quyết). Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam th nh phố tiếp 7 lượt công dân tại cơ quan, công tác tư 

vấn pháp luật được  ội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của MTTQ th nh phố 

tư vấn v  hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật đã tiếp v  tư vấn cho 24 

lượt công dân với nội dung về  hiếu nại tranh chấp đất đai,  hiếu nại các quyết 

định h nh chính của cơ quan nh  nước. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam các cấp đã phối hợp thực hiện tốt việc tham gia đối thoại với công dân do 

Ủy ban nhân dân th nh phố v  quận, huyện chủ trì tổ chức  

2. Công tác tham gia xây dựng chính quyền: 

        Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tham gia đóng 

góp 40 văn bản của UBND thành phố, sở, ban, ngành và góp ý 02 dự án luật do 

 o n đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ g i đến. 

Phối hợp tốt với  o n đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ v  các 

tổ đại biểu   ND th nh phố tổ chức tiếp xúc c  tri trước và sau k  h p đúng 

quy định, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid -19 nhằm báo cáo 

kịp thời với c  tri về nội dung, chương trình,  ết quả k  h p, đồng thời phối hợp 

tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của c  tri. 

3. Công tác giám sát và phản biện xã hội: 

 ến nay, th nh phố đã giám sát 09 nội dung  Trong đó, giám sát trực tiếp 

05 nội dung, cụ thể: giám sát UBND th nh phố về việc trợ cấp  hó  hăn dịp Tết 

Nguyên đán Canh T  2020 theo Thông báo số 97/TB-UBND của Ủy ban nhân 

dân th nh phố tại 18 xã, phường thị trấn,  ết quả đã tổ chức cấp phát đầy đủ, 

đúng đối tượng,  ịp thời đến các đối tượng; giám sát UBND th nh phố về công 

tác cải cách h nh chính năm 2019 theo Kế hoạch số 163/K -UBND ngày 28 

tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân th nh phố Cần Thơ tại Ủy ban nhân 

dân quận Ô Môn, huyện Thới Lai; giám sát về công tác tiếp nhận, quản l  v  

phân phối nguồn vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 v  hạn hán, xâm 

nhập mặn trên địa b n th nh phố Cần Thơ năm 2020 tại 09 quận, huyện; giám 

sát việc thực hiện chính sách pháp luật về hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân 

trên địa b n quận Ninh Kiều; giám sát nâng cao hiệu quả việc giải quyết  hiếu 

nại, tố cáo ở địa phương, cơ sở tại UBND quận Bình Thủy v  huyện Vĩnh 

Thạnh. Giám sát thông qua báo cáo 04 nội dung: giám sát Ủy ban nhân dân 

th nh phố về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 theo Kế hoạch số 

08/KH-UBND ng y 08 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân th nh phố đối 

với Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt v  Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy; giám 

sát công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo Nghị 

quyết liên tịch số 88/NQLT/CP- CTUBTWMTTQVN ng y 7/10/2016 của 
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Chính phủ v   o n Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tại Ủy ban 

nhân dân xã Giai Xuân, huyện Phong  iền v  phường An  òa, quận Ninh Kiều; 

giám sát thực hiện Chương trình vận động v  giám sát bảo đảm an to n vệ sinh 

thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa b n th nh phố v  Kế hoạch số 71/K -

UBND của Ủy ban nhân dân th nh phố h nh động bảo đảm an to n thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp tại UBND huyện Vĩnh Thạnh v  UBND quận Cái 

Răng; giám sát thực hiện chính sách B YT, B X  tại Bảo hiểm xã hội th nh 

phố. Cấp quận, huyện giám sát 51 cuộc; xã, phường, thị trấn giám sát 162 cuộc, 

nội dung chủ yếu việc trợ cấp  hó  hăn dịp Tết Nguyên đán Canh T  2020, 

công tác tiếp nhận, quản l  v  phân phối nguồn vận động ủng hộ phòng, chống 

dịch Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn trên địa b n v  việc thực hiện Nghị 

quyết 42/NQ-CP ng y 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/Q -TTg 

ng y 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

MTTQ Việt Nam các cấp th nh phố đã tổ chức 129 cuộc hội nghị phản 

biện, góp ý. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức 2 cuộc phản 

biện, góp ý dự thảo Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân trình 

tại k  h p thứ 17 và k  h p thường lệ cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân 

thành phố khóa IX, nhiệm k  2016 - 2021. Cấp quận, huyện 08 cuộc v  cấp xã, 

phường, thị trấn 119 cuộc,  nội dung chủ yếu phản biện, góp ý các dự thảo báo 

cáo thực hiện nghị quyết các cấp về phát triển  inh tế - xã hội v  quốc phòng - an 

ninh, dự thảo Nghị quyết   ND trình tại các    h p. 

II. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CHUNG CỦA NHÂN DÂN VÀ 

CỬ TRI THÀNH PHỐ: 

C  tri v  Nhân dân th nh phố rất quan tâm theo dõi quá trình tổ chức  ại 

hội đại biểu  ảng bộ các cấp nhiệm    2020 - 2025, đánh giá việc tổ chức  ại 

hội đại biểu  ảng bộ các cấp nhiệm    2020 - 2025 th nh công tốt đẹp, c  tri v  

Nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng công tác xây dựng  ảng, xây dựng hệ 

thống chính trị, đội ngũ cán bộ v  đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực 

h nh tiết  iệm của th nh phố  C  tri v  Nhân dân b y tỏ sự tin tưởng, đánh giá 

cao sự lãnh đạo của  ảng, Nh  nước, Quốc hội, sự chỉ đạo, điều h nh của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nói chung và của Th nh ủy,   ND, UBND 

th nh phố nói riêng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với sự lãnh đạo 

các cấp ủy  ảng, sự điều h nh của chính quyền v  sự v o cuộc tích cực của cả 

hệ thống chính trị, các ng nh, các cấp, các địa phương cùng nhân dân, đến nay 

nước ta cơ bản đã ngăn chặn,  iểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, Chính phủ đã  ịp thời 

chỉ đạo tập trung phát triển  inh tế - xã hội, đồng thời  hông chủ quan trong 

phòng, chống dịch theo mục tiêu “ ép” đã đặt ra  C  tri v  Nhân dân th nh phố 

ghi nhận v  b y tỏ sự trân tr ng về những nỗ lực  hông mệt mỏi của các lực 

lượng tham gia phòng, chống dịch, nhất l  ng nh Y tế, lực lượng Quân đội, Công 

an, cán bộ ở cơ sở.  
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 ưởng ứng lời  êu g i của  o n Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam “To n dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, với 

truyền thống tốt đẹp trong lúc  hó  hăn, nhiều nghĩa c  cao đẹp lan tỏa trong 

cộng đồng với nhiều mô hình, cách l m hay sáng tao như: cây ATM gạo, phiên 

chợ nhân đạo, siêu thị  hông đồng, suất cơm tình nghĩa... hình ảnh những người 

cao tuổi, trẻ em, các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ phòng, chống dịch,  hẳng 

định sức mạnh của  hối đại đo n  ết to n dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin 

của Nhân dân với  ảng, Nh  nước  Qua hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thành 

phố đã tiếp nhận tiền mặt v  nhu yếu phẩm ước tổng trị giá 27.540.249.696 

đồng. 

C  tri v  Nhân dân tiếp tục đánh giá cao nỗ lực của   ND, UBND, các 

ng nh, các cấp đã chung sức, đồng lòng cùng người dân v  doanh nghiệp  hắc 

phục  hó  hăn do ảnh hưởng của dịch COVID -19; triển  hai có hiệu quả nhiều 

chính sách, giải pháp duy trì, hỗ trợ sản xuất,  inh doanh,  ích thích tiêu dung, 

đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm cho nhu cầu của người dân   

Nhân dân phấn  hởi việc ng y hội đại đo n  ết to n dân tộc ở  hu dân cư 

nhân Ng y truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 được tổ chức trang 

tr ng, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp v  tham gia đông đủ của lãnh đạo 

 ảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ng nh, các cấp; MTTQ Việt Nam 

các cấp tham mưu cho cấp ủy ban h nh Công văn chỉ đạo ng y hội v  phân 

công các đồng chí Ủy viên BTV, BC   ảng bộ dự v  chỉ đạo tất cả 599/599 

 hu dân cư, đặc biệt l  sự tham dự đông đảo của các tầng lớp nhân dân trong 

th nh phố đã tạo  hông  hí vui tươi, đo n  ết ở địa b n dân cư  

Bên cạnh đó, Nhân dân băn  hoăn, lo lắng về tình hình dịch bệnh Covid-

19 bùng phát đầu năm đến nay vẫn đang diễn biến phức tạp trên to n cầu, nhất 

là việc bùng phát trở lại sau 99 ng y  hông có ca mắc mới trong cộng đồng v  

diễn biến phức tạp từ    Nẵng sau đó đã lây lan ra nhiều tỉnh, th nh trong cả 

nước, cho thấy dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ tái bùng phát dịch nếu lơ là trong công 

tác phòng, chống dịch; Nhân dân bức xúc với tình hình nhập cư trái phép  hông 

 hai báo với các cơ quan chức năng; lo lắng tình trạng sản xuất, mua bán  hẩu 

trang kém chất lượng,  hông rõ nguồn gốc gây tâm l  hoang mang lo lắng cho 

người dân  hi mua s  dụng   

Người dân chưa h i lòng đối với việc chậm chi hỗ trợ cho các đối tượng 

ảnh hưởng Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 

của Chính phủ v  Quyết định số 15/2020/Q -TTg, ng y 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân 

gặp  hó  hăn do đại dịch Covid-19.  

Tình hình thời tiết diễn biến thất thường, sạt lở, giông lốc xảy ra, l m ảnh 

hưởng đến đời sống của một bộ phận người dân; đặc biệt l  trong những tháng 

gần đây tình hình mưa, lũ ở các tỉnh miền trung l m thiệt hại người v  t i sản 
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nhân dân, việc liên tiếp xuất hiện các cơn bảo trên biển đông hướng v o miền 

trung nước ta, l m cho nhân dân c ng lo lắng trước diễn biến phức tạp của thời 

tiết; song song đó, hưởng ứng lời  êu g i của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 

phố, nhân dân th nh phố, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức 

tôn giáo đã đóng góp ủng hộ đồng b o miền trung thiệt hại do thiên tai được 

14.834.308.579 đồng (bao gồm h ng hóa v  tiền mặt)  Từ những diễn biến phức 

tạp của thời tiết trong những tháng cuối năm, đề nghị chính quyền các cấp cần 

phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho người dân, doanh nghiệp về thực 

hiện các biện pháp đảm bảo an to n h nh lang lưới điện, nhất l  việc người dân 

chặt cây đổ v o đường dây  Tăng cường công tác  iểm tra lưới điện, trụ điện, 

các cây xanh trong  huôn viên trường h c,  hu dân cư v o mùa mưa, lũ…, 

nhằm đảm bảo an to n cho người dân  

C  tri v  Nhân dân rất bức xúc v  phản ánh về tình trạng còn nhiều h nh 

vi ứng x  thiếu văn hóa trong cộng đồng; tình trạng phát tán các hình ảnh, b i 

viết phản cảm, bạo lực, lối sống thiếu l nh mạnh trên các kênh Youtube, mạng 

xã hội l m ảnh hưởng xấu tới đạo đức xã hội cần sớm có giải pháp  ịp thời chấn 

chỉnh tình trạng n y  

III. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ: 

Tại    h p thứ 17    h p của  ội đồng nhân dân th nh phố Cần Thơ  hóa 

IX, Ủy ban MTTQ Việt Nam th nh phố Cần Thơ đã đề xuất,  iến nghị 5 vấn 

đề,  ngay sau    h p, Chủ tịch Ủy ban nhân dân th nh phố đã có công văn chỉ 

đạo các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu giải quyết các đề xuất,  iến nghị 

của Ủy ban MTTQ Việt Nam th nh phố  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam th nh phố xin ghi nhận v  cảm ơn Thường trực   ND, lãnh đạo UBND 

thành phố đã quan tâm đến các đề xuất,  iến nghị, chỉ đạo  ịp thời để các sở, 

ban, ngành tham mưu các giải pháp thực hiện.  

Tại kỳ họp này, nhằm góp phần phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội - 

quốc phòng an ninh của thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề 

xuất, kiến nghị 3 vấn đề sau: 

Thứ nhất, Năm 2018, th nh phố Cần Thơ tổ chức  ội nghị xúc tiến đầu 

tư, đã  êu g i bước đầu 54 dự án đầu tư v o th nh phố với số tiền trên 86 000 tỷ 

đồng  Qua đó, Th nh ủy,   ND, UBND th nh phố đã cụ thể từng bước và làm 

việc với nh  đầu tư để phê duyệt   tưởng đầu tư cho sự phát triển của th nh phố, 

triển  hai thực hiện có hiệu quả các danh mục công trình, dự án đã được phê 

duyệt phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của th nh phố Cần Thơ trong vùng 

 inh tế tr ng điểm vùng  ồng bằng sông C u Long   ể tiếp tục phát huy hiệu 

quả v  sự th nh công của  ội nghị xúc tiến đầu tư, đề nghị   ND, UBND 

th nh phố chỉ đạo r  soát, đánh giá việc  êu g i đầu tư v  hiệu quả đầu tư của 

nh  đầu tư trong thời gian qua, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư,  êu g i đầu 

tư v o th nh phố, nhất l  các dự án tr ng điểm tạo điểm nhấn của th nh phố, tạo 
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sự thay đổi vượt bật của th nh phố trong nhiệm    mới 2020 -2025, góp phần 

cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 

05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng v  phát triển th nh phố Cần Thơ đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Thứ hai, đề nghị   ND, UBND tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 

các chính sách, biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất  inh doanh  

Có các giải pháp để nâng cao năng lực v  hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

COVID - 19 v  các loại dịch bệnh  hác trên địa b n  Chỉ đạo các sở, ng nh, 

chính quyền các địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản l  nh  

nước, giải quyết vướng mắc trong thủ tục h nh chính; tiếp tục đề cao trách 

nhiệm của người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, chú tr ng đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân cho các dự án tr ng điểm của th nh phố, đồng thời quan 

tâm đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển  inh tế v  đời sống Nhân 

dân. 

Thứ ba, đề nghị Thường trực   ND, các Ban   ND th nh phố theo dõi 

sát sao việc giải ngân vốn của các chủ đầu tư, tăng cường đôn đốc, giám sát chặt 

chẽ, thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết của   ND th nh phố về phát 

triển  inh tế - xã hội, về triển  hai các dự án đầu tư, công trình tr ng điểm, nhất 

l  một số dự án đầu tư công tiến độ triển  hai rất chậm, chất lượng thấp m  c  

tri v  Nhân dân còn bức xúc  

 Đối với các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2020, Hội đồng nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021: 

 ể chuẩn bị cho    h p n y, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

th nh phố đã tổ chức  ội nghị phản biện nội dung tờ trình v  các dự thảo Nghị 

quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố trình tại k  h p. 

Kết quả  ội nghị phản biện đã có báo cáo bằng văn bản g i đến Thường trực 

  ND th nh phố  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam th nh phố b y tỏ 

sự thống nhất cao với việc ban h nh các Nghị quyết trình tại    h p  

Trên đây l  thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 

năm 2020 v  những đề xuất,  iến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam th nh phố  

Kính mong được đại biểu quan tâm /  
 

Nơi nhận: 
- Ban Dân chủ- pháp luật MTTW; 

- TT Th nh ủy-  ND-UBND; 

- Ban Thường trực UB MTTQ VN TP; 

-  ại biểu   ND th nh phố; 

- BTT UBMTTQVN các quận, huyện; 

- Lưu: VP, DCPL&TG  

 

 

TM  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

T ÀN  P Ố CẦN T Ơ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Tống Văn Nhịn 
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