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BÁO CÁO  

Tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 

của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố  

 

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

năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, 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 năm 2020 và 

nhiệm vụ năm 2021. Cụ thể như sau: 

I. HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

1. Công tác tham gia chuẩn bị kỳ họp HĐND thành phố 

Trong năm 2020, Ban đô thị đã tham dự các kỳ họp của HĐND thành phố 

như: kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), kỳ họp thứ 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm 

2020), kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề), kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2020) của HĐND thành phố. Đồng thời, theo sự phân công của Thường trực 

HĐND thành phố Ban đô thị thực hiện thẩm tra các nội dung thuộc l nh vực phụ 

trách. Cụ thể: 

- Báo cáo số 125/BC-UBND ngày 11/6/2020 của UBND thành phố kết quả 

thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về tình hình kinh tế - xã hội, quốc 

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

(thuộc l nh vực Ban đô thị phụ trách). Ban đô thị đã ban hành Báo cáo thẩm tra số 

245/BC-HĐND 1 ngày 06/7/2020; 

- Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 15/6/2020 của UBND thành phố kết quả 

giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố 

Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (thuộc   nh v c   n    th  ph  trách). Ban 

đô thị đã ban hành Báo cáo thẩm tra số 246/BC-HĐND 2 ngày 06/7/2020; 

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

về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải 

pháp 6 tháng cuối năm 2020 (thuộc l nh vực Ban đô thị phụ trách); 

                                                 
1
 Báo cáo thẩm tra số 245/BC-HĐND ngày 06/7/2020 về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về 

tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 

(thuộc l nh vực Ban đô thị phụ trách) 
2
 Báo cáo thẩm tra số 246/BC-HĐND ngày 06/7/2020 kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và 

sau kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (thuộc l nh vực Ban đô thị phụ 

trách).  
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- Dự thảo Nghị quyết (kèm theo Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 15/6/2020 

của UBND thành phố) về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 

22 tháng 7 năm 2016 của HĐND thành phố Cần Thơ về việc tổ chức thực hiện Đề 

án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy 

và cứu nạn, cứu hộ thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ban 

đô thị đã ban hành Báo cáo thẩm tra số 247/BC-HĐND ngày 06/7/2020, đồng thời 

HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 3 ngày 10/7/2020;  

- Dự thảo Nghị quyết (kèm theo Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 15/6/2020 

của UBND thành phố) quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, 

khu dân cư không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ. Ban đô thị đã ban hành Báo cáo thẩm tra số 248/BC-HĐND ngày 

06/7/2020, đồng thời HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND 4 

ngày 10/7/2020;  

- Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 17/11/2020 kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị, phản ánh của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố (thuộc 

l nh vực Ban đô thị phụ trách);  

- Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND thành phố kết quả 

thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh và chủ đề của năm 2021 (thuộc l nh vực Ban đô thị phụ trách);  

- Báo cáo số 302/BC-UBND ngày 17/11/2020 kết quả thực hiện Nghị quyết 

số 08/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của HĐND thành phố về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội giai đoạn 2021 - 2025 (thuộc l nh vực Ban đô thị phụ trách);  

- Dự thảo Nghị quyết (kèm Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 17/11/2020 của 

UBND thành phố) điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai 

đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025;  

- Dự thảo Nghị quyết (kèm Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 17/11/2020 của 

UBND thành phố) điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến 

năm 2025 định hướng đến năm 2030;  

- Đồng thời, phối hợp với Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân sách và Ban văn 

hóa - xã hội của HĐND thành phố thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết có liên 

quan đến l nh vực các Ban phụ trách.  

2. Hoạt động giám sát 

Căn cứ Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố và phân 

công của Thường trực HĐND thành phố, Ban đô thị đã xây dựng và ban hành 

Chương trình số 561/CTr-HĐND ngày 31/12/2020 của Ban đô thị của HĐND 

                                                 
3
 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22 

tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể hệ 

thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Cần Thơ đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 
4
 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về việc Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng 

nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Cần Thơ.  
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thành phố về Chương trình giám sát năm 2020. Hàng quý, Ban đã ban hành kế 

hoạch để tiến hành khảo sát, giám sát theo chương trình. Kết quả đã thực hiện 04 

đợt khảo sát và 03 đợt giám sát, làm việc với hơn 31 đơn vị liên quan. Cụ thể:  

* Giám sát trong quý I 

Ban đô thị đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 07/2/2020 về 

thành lập Đoàn giám sát và đồng thời ban hành Kế hoạch số 23/KH-HĐND ngày 

07/2/2020 về giám sát công tác quản lý nhà nước về lập, tổ chức thực hiện và quản 

lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố; kết quả đã tổ chức giám 

sát bằng hình thức giám sát qua báo cáo 5, đối tượng được giám sát là Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện và các đơn vị khác liên quan.  

Ban đô thị đã ban hành Báo cáo số 117/BC-HĐND ngày 24/4/2020, trong 

đó có kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác lập, 

tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; báo cáo Thường 

trực HĐND thành phố có Công văn số 127/HĐND-TT ngày 29/4/2020 đề nghị 

UBND thành phố xem xét, giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban đô thị. 

Qua đó UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1414/UBND-KT ngày 

13/5/2020 chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị 

sau giám sát của Ban đô thị.  

* Giám sát trong quý II và quý III 

Ban đô thị đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 

303/KH-HĐND ngày 31/7/2020 về giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực 

hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi 

đất thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố. Kết quả đã tổ chức 02 

cuộc khảo sát, nắm tình hình quản lý nhà nước về khai thác cát tại các mỏ cát 6 dọc 

tuyến sông Hậu thuộc địa bàn quản lý các quận Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và 

công tác thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất thực hiện các dự án tái định cư 7 do Trung tâm phát triển quỹ đất 

thành phố trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường làm chủ đầu tư. Đồng thời, đã 

thực hiện 01 đợt giám sát, làm việc với 14 đơn vị. Đối tượng được giám sát là Sở 

Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện.  

Ban đô thị đã ban hành Báo cáo số 356/BC-HĐND ngày 09/10/2020, trong 

đó có kiến nghị, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cụ thể đối với công 

tác quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và công tác quản lý nhà 

nước về khoáng sản; báo cáo Thường trực HĐND thành phố có Công văn số 

360/HĐND-TT ngày 12/10/2020 đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết các 

                                                 
5
 Theo Công văn số: 89/HĐND-ĐT ngày 27/3/2020 Ban đô thị của HĐND thành phố về việc tổ chức giám sát quý 

I năm 2020 bằng hình thức giám sát qua báo cáo theo Kế hoạch số 23/KH-HĐND 07/2/2020 của Ban đô thị.  
6
 Mỏ cát san lấp thuộc phường Bùi Hữu Ngh a, quận Bình Thủy (Công ty TNHH ĐTXD Phát Đạt); Mỏ cát san 

lấp thuộc phường Thới An, quận Ô Môn (Công ty TNHH TMDV Sông Hậu); Mỏ cát san lấp Trường Thọ thuộc 

khu vực Tân An - Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt (Công ty TNHH MTV TMDV&XD Minh 

Khang); Mỏ cát san lấp đoạn từ Long Châu đến Lân Thạnh, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt (Công ty cổ phần 

An Lạc).  
7
 Khu Tái định cư tại phường Long Hòa, khu 2; dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc đô thị đường 

Nguyễn Văn Cừ đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923; dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 

phường Thường Thạnh quận Cái Răng.  
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kiến nghị sau giám sát của Ban đô thị. Qua đó UBND thành phố đã ban hành Công 

văn số 3184/UBND-KT ngày 22/10/2020 chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức triển 

khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban đô thị.  

* Giám sát trong quý IV 

Ban đô thị đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-HĐND và Kế hoạch số 

370/KH-HĐND ngày 16/9/2020 về giám sát công tác quản lý nhà nước về cấp 

nước đô thị, nông thôn trên địa bàn thành phố. Kết quả đã tổ chức 02 cuộc khảo 

sát, nắm tình hình hoạt động của các nhà máy nước 8 thuộc địa bàn quản lý các 

quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Thốt Nốt và một số Hệ thống Cấp nước tập 

trung 9 tại huyện Cờ Đỏ và Thới Lai. Đồng thời, đã thực hiện 01 đợt giám sát, làm 

việc với 17 đơn vị. Đối tượng được giám sát là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Y tế, và UBND các quận, 

huyện.  

Ban đô thị đã ban hành Báo cáo số 434/BC-HĐND ngày 20/11/2020, trong 

đó có kiến nghị các cấp, các ngành những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong quá 

trình triển khai thực hiện công tác cấp nước đô thị và nông thôn trên địa bàn thành 

phố, đồng thời kiến nghị đến UBND thành phố, các sở, ban, ngành liên quan trong 

công tác quản lý nhà nước về cấp nước đô thị, nông thôn trong giai đoạn tới, góp 

phần hoàn thành mục tiêu cấp nước theo Nghị quyết Bộ Chính trị 10, Nghị quyết 

Thành ủy 11 và Nghị quyết HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.  

3. Một số công tác khác 

Ngoài hoạt động chuyên môn và giải quyết công việc thường xuyên, trong 

năm 2020 Ban đô thị còn tham gia các hội nghị, hội thảo, giám sát, khảo sát,… liên 

quan đến l nh vực đô thị. Cụ thể:  

- Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị 

01/CT-TU ngày 12/10/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Ban đã chủ động phát 

hành Công văn số 405/HĐND-ĐT ngày 03/11/2020 về việc báo cáo một số nội 

dung liên quan đến công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành 

phố, trong đó đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương báo cáo theo các nội dung liên 

quan để phục vụ cho giám sát trong thời gian tới. 
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 Nhà máy nước Thốt Nốt (Công suất 10.000 m

3
/ngày đêm) của Công ty cổ phần Cấp nước Thốt Nốt; Nhà máy 

nước Trà Nóc (Công suất 20.000 m
3
/ngày đêm) của Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn; Nhà máy 

nước Cần Thơ 1, quận Ninh Kiều (Công suất 55.000 m
3
/ngày đêm) của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần 

Thơ; Nhà máy nước Ba Láng (Công suất 7.500 m
3
/ngày đêm) của Công ty cổ phần Cấp nước Cái Răng.  

9
 Hệ thống Cấp nước tập trung xã Thới Hưng (công suất 1.200 m

3
/ngày đêm) và Hệ thống Cấp nước tập trung 

xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ (công suất 960 m
3
/ngày đêm); Hệ thống Cấp nước tập trung xã Trường Xuân 

(công suất 500 m
3
/ngày đêm) và Hệ thống Cấp nước tập trung xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai (công suất 

500 m
3
/ngày đêm).  

10
 Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.  
11

 Nghị quyết số 31-NQ/ĐH Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020 - 2025.  
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- Tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND thành phố và 

các Ban của HĐND thành phố; góp ý cho các dự án Luật 12 khi Đoàn đại biểu Quốc 

hội tổ chức lấy ý kiến;  

- Tham dự Phiên họp tại kỳ họp thứ chín và thứ mười Quốc hội khóa XIV 

(qua cầu truyền hình trực tuyến) về một số nội dung thuộc liên quan thuộc l nh vực 

phụ trách;  

- Tham gia cùng Đoàn kiểm tra 13 do Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các 

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

các dự án trên địa bàn thành phố, đã kiểm tra các dự án thuộc Khu đô thị Nam Cần 

Thơ. Qua đó đã nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư trong 

công tác giải phóng mặt bằng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công tác 

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

sản gắn liền với đất;  

- Tham gia đóng góp ý kiến cho các Đề án, Dự án, Chương trình phát triển 

đô thị 14, Chương trình phát triển nhà ở 15, góp ý các đồ án quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/5000 các quận 16, góp ý trực tiếp hồ sơ thiết kế chi tiết hoa văn công trình Đền 

thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ;  

- Rà soát danh mục nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành còn hiệu 

lực thuộc l nh vực phụ trách của Ban đô thị 17; theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết 

các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 17 của HĐND 

thành phố (thuộc l nh vực đô thị), kịp thời giải quyết đơn thư kiến nghị của cử tri 
18;  

- Đề xuất các nội dung thuộc l nh vực đô thị để xây dựng Chương trình 

giám sát năm 2021 của HĐND thành phố, báo cáo Thường trực HĐND thành phố 

trình HĐND thành phố quyết nghị 19 tại kỳ họp thứ 17;  
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Gồm: (1) Công văn số 123/HĐND-ĐT ngày 29/4/2020 Ban đô thị của HĐND về việc đóng góp Dự án Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; (2) Công văn số 135/HĐND-ĐT ngày 06/5/2020 Ban đô thị 

của HĐND về việc đóng góp Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

Đê điều; (3) Công văn số 136/HĐND-ĐT ngày 06 tháng 5 năm 2020 Ban đô thị của HĐND về việc đóng góp 

Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).  
13

 Theo Kế hoạch số 3724/KH-SXD ngày 23/12/2019 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra tiến độ thực hiện cam 

kết của Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố.  
14

 Công văn số 78/HĐND-ĐT ngày 20/3/2020 Ban đô thị của HĐND về việc Dự thảo Đề cương - Dự toán 

Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030. 
15

 Công văn số 79/HĐND-ĐT ngày 20/3/2020 Ban đô thị của HĐND về việc Dự thảo Đề cương - Dự toán Điều 

chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ giai đoạn 2025 và định hướng đến năm 2030.  
16

 Công văn số 66/HĐND-ĐT ngày 13/3/2020 Ban đô thị của HĐND thành phố về việc góp ý Đồ án quy hoạch 

phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Bình Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Góp ý trực tiếp (lần 2) tại cuộc họp 

ngày 15/5/2020 tại Sở Xây dựng cho 02 Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiền và Bình Thủy 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  
17

 Thực hiện theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố tại Công văn số 59/HĐND-TT ngày 

09/3/2020 về việc rà soát nghị quyết do HĐND thành phố Cần Thơ ban hành. Qua đó, Ban đô thị đã rà soát vào 

có báo cáo tại Công văn số 85/HĐND-ĐT ngày 25/3/2020 về việc rà soát nghị quyết do HĐND thành phố Cần 

Thơ ban hành thuộc l nh vực đô thị.  
18

 Công văn số 66/HĐND-ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2020 Ban đô thị của HĐND thành phố về việc giải quyết 

Đơn kiến nghị của bà Đỗ Thị Sậu; Công văn số 14/HĐND-ĐT ngày 17/1/2020 của Ban đô thị về việc thông tin 

tình hình giải quyết Đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Báu.  
19

 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2021 của 

HĐND thành phố Cần Thơ.  
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- Tham dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Khu vực Miền 

Đông Nam Bộ lần thứ 6 và khu vực ĐBSCL lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 

Long An;  

- Tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành 

phố với các cơ quan và Thường trực Hội đồng nhân dân quận, huyện. Trao đổi, 

thảo luận về chủ đề “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết 

kiến nghị qua giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng 

nhân dân”.  

4. Nhận xét, đánh giá  

a) Mặt được: 

Ban đô thị và các thành viên của Ban luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm 

cao, chủ động đề ra chương trình hoạt động, ban hành các kế hoạch thực hiện 

chương trình công tác và nhiệm vụ đề ra của năm 2020.  

Mọi thông tin, dự thảo các kế hoạch, dự thảo các báo cáo đều được Ban trao 

đổi, thống nhất trước khi ban hành văn bản liên quan.  

Kịp thời chủ động thực hiện chỉ thị của Thành ủy, chỉ đạo của Thường trực 

HĐND thành phố.  

Trong công tác chuẩn bị kỳ họp: Ban đô thị đã thẩm tra đầy đủ các báo cáo, 

dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình HĐND thông qua tại các kỳ họp 

theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, kịp thời, hiệu quả. Phối hợp chặt 

chẽ, thực hiện tốt nguyên tắc điều hòa, phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban 

của HĐND thành phố, Văn phòng HĐND thành phố, góp phần nâng cao chất 

lượng Nghị quyết HĐND thành phố.  

Trong công tác giám sát: Các nội dung giám sát được Ban thực hiện theo 

nghị quyết HĐND và chọn lọc kỹ, cụ thể, thiết thực trên cơ sở những vấn đề mang 

tính thời sự, xã hội quan tâm, bức xúc của cử tri. Công tác giám sát, khảo sát tuân 

thủ đúng quy trình, quy định, thời gian, vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. Các báo cáo đánh giá, kết luận kiến nghị qua giám sát của 

Ban đô thị được Thường trực HĐND thành phố thống nhất và có ý kiến đến 

UBND thành phố có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thực 

hiện các kiến nghị của Ban đô thị.   

b) Hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2020 của Ban đô thị, thì cũng 

còn những mặt hạn chế như: do khách quan ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

trong 06 tháng đầu năm diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến công tác tổ chức khảo 

sát, giám sát theo kế hoạch; công tác tổng hợp báo cáo kết quả giám sát còn chậm 

do một số đơn vị gửi báo cáo trễ hạn, nội dung báo cáo của các cơ quan, đơn vị 

chịu sự giám sát chưa đề xuất, kiến nghị để giải quyết cụ thể theo kế hoạch; một số 

cơ quan được mời tham gia khảo sát, giám sát cử cán bộ chưa đúng thành phần,… 

Đa số các thành viên Ban hoạt động kiêm nhiệm, phần lớn là Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị do trùng lịch đột xuất nên đôi lúc chưa tham gia đầy đủ các 

hoạt động thẩm tra, giám sát của Ban.  
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II. NHIỆM VỤ NĂM 2021 

Trên cơ sở kết quả hoạt động của năm 2020, Ban đô thị xây dựng Chương 

trình hoạt động năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:  

1. Công tác giám sát 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của HĐND 

thành phố về Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố Cần Thơ và 

phân công của Thường trực HĐND thành phố. Ban đô thị sẽ xây dựng Chương 

trình giám sát năm 2021 để thực hiện đầy đủ các nội dung giám sát theo Chương 

trình đề ra. Hàng quý, xây dựng kế hoạch giám sát đảm bảo hợp lý về thời gian, 

nội dung, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Ban đô thị tham gia đầy đủ. 

Nội dung giám sát trong năm 2021 tập trung vào các l nh vực chủ yếu như:  

- Công tác quản lý và phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm có: hệ thống 

giao thông; cung cấp năng lượng; chiếu sáng công cộng; kỹ thuật viễn thông; cấp, 

thoát nước và xử lý nước thải; quản lý chất thải rắn và vệ sinh công cộng, ngh a 

trang và cơ sở hỏa táng,…);  

- Công tác quản lý, khai thác, sử dụng các tài sản nhà và đất công trên địa 

bàn thành phố;  

- Công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng 20 trên địa bàn thành phố.  

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, ý kiến chỉ đạo của Thành ủy hoặc 

yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương, Ban đô thị của Hội đồng nhân dân thành 

phố phối hợp hoặc thực hiện giám sát các nội dung phát sinh theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao (kể cả tái giám sát một số kiến nghị của Ban đô thị thời gian 

qua, nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành và ý kiến phản ánh của 

cử tri thuộc l nh vực đô thị).  

2. Tham gia chuẩn bị kỳ họp  

Tham gia với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố và phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để chuẩn bị nội dung, chương trình, tham 

gia thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến l nh vực 

đô thị tại các kỳ họp của HĐND thành phố.  

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

thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban đô thị để kịp thời kiến nghị Thường 

trực HĐND thành phố xem xét, giải quyết.  

Các thành viên Ban đô thị tham gia công tác giám sát của các Tổ đại biểu 

HĐND thành phố, tiếp công dân tại nơi công tác và địa phương ứng cử, tiếp xúc 

cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố, báo cáo các ý kiến, 

                                                 
20

 Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 12 tháng 10 năm 

2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn 

thành phố. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo “  n Đ  th  phối hợp các ngành chức năng tập trung 

giám sát  ối với các     bàn quận Cái Răng, Ninh Kiều và  ình Thủy và một số     phương khác chấp hành 

pháp  uật về  ất   i, xây d ng, k p thời chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại, góp phần cho phát triển kinh tế - xã 

hội củ      phương, củ  thành phố”.  
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kiến nghị của cử tri, gửi về Thường trực HĐND thành phố để tổng hợp, chuẩn bị 

cho các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND thành phố.  

3. Một số hoạt động khác 

- Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2022 của Ban đô thị HĐND thành phố;  

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

nhiệm kỳ của HĐND thành phố (2016 - 2021);  

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

2016 - 2021; 

- Tham gia chuẩn bị các kế hoạch của thành phố về công tác bầu cử HĐND 

thành phố nhiệm kỳ mới 2021 - 2026;  

- Theo dõi việc thể chế hóa của UBND thành phố đối với các nghị quyết 

được HĐND thành phố thông qua tại các kỳ họp; tiếp tục rà soát danh mục nghị 

quyết của HĐND thành phố đã ban hành còn hiệu lực thuộc l nh vực phụ trách của 

Ban đô thị; theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ 

kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 19 của HĐND thành phố (thuộc l nh vực đô thị);  

- Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật 

khi có yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực HĐND thành 

phố tổ chức;  

- Ngoài công tác chuyên môn, hoạt động thường xuyên, Ban tích cực tham 

gia đầy đủ các hoạt động khác có liên quan đến l nh vực đô thị theo quy định và 

theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố (nếu có). 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 

của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố./. 

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

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Thành viên Ban đô thị;  

- Các Ban của HĐND TP; 

- Văn phòng HĐND TP (C2,3,4);  

- Lưu: VT,TH,TCh,65. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng  
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