
 

THÔNG BÁO 
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền 

6 tháng đầu năm 2021, 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 2, 

Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

                                                                 

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của các tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành 

phố và tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của đại biểu HĐND các cấp trong 

thành phố. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thông báo công tác Mặt trận 

tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021, 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 2, Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, 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 thành phố và các tổ chức thành viên đã 

tích cực phối hợp với các ngành chức năng tập trung tuyên truyền các chủ 

trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 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 kiện hoạt động.  

Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được 

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

Việt Nam thành phố đã nhận 21 đơn thư  khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của công 

dân (trong đó nhận trực tiếp 3 đơn thư, còn lại nhận qua đường bưu điện), đã tiến 

hành xác minh và kiến nghị các ngành liên quan giải quyết 02 trường hợp, 

chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết 02 trường hợp, các 
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trường hợp còn lại lưu đơn theo dõi (do đơn được gửi cùng lúc nhiều cơ quan, 

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

Việt Nam thành phố tiếp 3 lượt công dân tại cơ quan; Hội đồng tư vấn Dân chủ - 

Pháp luật của MTTQ thành phố đã tiếp và tư vấn cho 04 lượt công dân với nội 

dung tư vấn và hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại tranh 

chấp đất đai, khiếu nại các quyết định hành chính của cơ quan nhà 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 thành phố và quận, huyện 

chủ trì tổ chức. 

2. Công tác tham gia xây dựng chính quyền: 

       Trong 6 tháng đầu năm 2021,  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

thành phố đã tham gia đóng góp 21 văn bản
1
 của Thành ủy, UBND thành phố và 

các Sở, ban, ngành gửi đến. 

Phối hợp tổ chức 83 cuộc Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 

2020 của Hội đồng nhân dân thành phố, có gần 3.000 lượt cử tri tham gia và có 

240 lượt cử tri phát biểu, với 429 ý kiến đề cập đến các nội dung xoay quanh các 

vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại địa phương. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố tham gia tổ chức cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và  đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026 thành công tốt đẹp, nổi bật là việc thực hiện quy trình giới thiệu người ứng 

cử đúng lịch trình, thời gian theo luật định, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri 

nơi cư trú, hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên vận động bầu cử, công tác giám 

sát, tuyên truyền về cuộc bầu cử… được Ủy ban bầu cử các cấp ghi nhận; Ủy ban 

MTTQ Việt Nam thành phố được UBBC thành phố đề nghị tặng bằng khen Thủ 

tướng Chính phủ, nhiều cá nhân là lãnh đạo, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam 

thành phố, quận, huyện được nhận bằng khen của UBND thành phố. 

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

Đến nay, thành phố đã giám sát 2 nội dung với 11 cuộc, giám sát việc trợ 

cấp khó khăn dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo Thông báo số 10/TB-

UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại các xã, 

phường, thị trấn, kết quả đã tổ chức cấp phát đầy đủ, đúng đối tượng, kịp thời 

                                         
1
 2 dự thảo Nghị quyết của Thành ủy, 7 dự thảo Nghị quyết của HĐND, 4 dự thảo Quyết định 

của UBND thành phố và 09 dự thảo văn bản của các sở ngành tham mưu cho Thành ủy, 

HĐND, UBND thành phố 
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đến các đối tượng
2
; giám sát công tác tham gia tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội  

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy 

ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện; ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam thành phố cử 9 đồng chí tham gia 9 đoàn giám sát của Ủy ban 

bầu cử thành phố giám sát việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại các quận, huyện 

của thành phố. Các quận, huyện, xã, phường, thị trấn đều có ban hành kế hoạch 

kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn, trong đó giám sát trực tiếp 232 

cuộc, phối hợp Ủy ban bầu cử cùng cấp giám sát 249 cuộc
3
 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã tổ chức 42 cuộc hội nghị 

phản biện. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức 03 cuộc để 

phản biện 4 dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và 9 dự thảo 

Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố. Cấp quận, 

huyện 11 cuộc và cấp xã, phường, thị trấn 28 cuộc,  nội dung chủ yếu phản biện 

các dự thảo báo cáo thực hiện nghị quyết các cấp về phát triển kinh tế - xã hội và 

quốc phòng - an ninh, dự thảo Nghị quyết HĐND trình tại các kỳ họp. 

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

TRI THÀNH PHỐ: 

Cử tri và Nhân dân thành phố bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo 

của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ nói chung và của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nói riêng trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19; mặc dù dịch bệnh đã lây lang trong cộng 

đồng, nhưng thành phố đã khống chế và tiếp tục kiểm soát được dịch bệnh trên 

địa bàn. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo tập trung phát 

triển kinh tế - xã hội, đồng thời không chủ quan trong phòng, chống dịch theo mục 

tiêu “kép” đã đặt ra; cử tri và Nhân dân vui mừng trong điều kiện gặp nhiều khó 

khăn nhưng kinh tế thành phố tăng trưởng khá, (GRDP tăng 5,61%), hoàn thành 

3 nhiệm vụ quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2021: phòng chống dịch Covid-19; 

phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Cử tri và 

Nhân dân thành phố ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng về những nỗ lực không mệt 

                                         
2
 Thành phố giám sát 02 cuộc; quận, huyện giám sát 9 cuộc; 83 xã, thị trấn giám sát theo từng 

nhóm đối tượng được trợ cấp. 
3
 Trong đó cấp huyện kiểm tra, giám sát trực tiếp 26 cuộc, phối hợp Ủy ban bầu cử cấp huyện 

giám sát 55 cuộc; cấp xã kiểm tra, giám sát trực tiếp 211 cuộc, phối hợp Ủy ban bầu cử cấp xã 

giám sát 194 cuộc. 
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mỏi của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, nhất là ngành Y tế, lực lượng 

Quân đội, Công an, cán bộ ở cơ sở.  

 Cử tri và Nhân dân phấn khởi và đánh giá cao việc Hội đồng nhân dân thành 

phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất bầu ra được bộ máy của chính quyền 

thành phố, với khí thế phấn khởi và niềm tin, nhân dân rất kỳ vọng vào thế hệ 

lãnh đạo mới sẽ chỉ đạo, điều hành mang lại những thành tựu nổi bật trong nhiệm 

kỳ 2021 – 2026 để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững. 

 Cử tri và Nhân dân phấn khởi khi Đảng, Chính phủ kịp thời ban hành các chủ 

trương, chính sách mới về đảm bảo thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” như: Kết 

luận 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ chính trị “về một số nhiệm vụ trọng tâm về 

tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội”;  

Chính phủ ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 “về gia hạn thời 

gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và 

tiền thuê đất trong năm 2021”; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 “về một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19”. Nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-

19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực 

của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho 

người dân và doanh nghiệp. 

Bên cạnh những mặt tích cực, cử tri và Nhân dân rất lo lắng trước những 

diễn biến dịch bệnh COVID - 19, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía 

Nam và tại thành phố Cần Thơ đang diễn biến hết sức phức tạp và số ca mắc mới  

đang tăng  nhanh; thành phố đứng trước nguy cơ bùn phát dịch diện rộng, tác động 

trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, tác động trực tiếp đời sống 

nhân dân; dịch, bệnh đã ảnh hưởng trong giao thương, “đứt gãy” chuỗi cung ứng 

hàng hóa gây thiếu hụt cục bộ tại các địa phương, thiếu hụt nguyên liệu sản xuất, 

xuất khẩu, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; trong bối 

cảnh hiện nay cử tri và Nhân dân lo lắng khó có thể phục hồi kinh tế trong năm 

2021; tình trạng sạt, lở bờ ở các tuyến sông, kênh, rạch ngày một nghiêm trọng 

ảnh hưởng đến sinh hoạt, tài sản và tính mạng của người dân tại các vùng có 

nguy cơ sạt lở. 

III. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN 

THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19: 

Trong thời gian qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ 

chức thành viên đã tích cực phối hợp với chính quyền trong công tác phòng, chống 
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dịch bệnh COVID - 19. Tích cực tham gia các tổ Y tế cộng đồng, các chốt kiểm 

soát dịch tại các địa phương, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh của Đảng, Chính phủ và của thành phố đến tận 

người dân, tạo sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân để 

phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không được 

chủ quan lơ là, nhưng không lo lắng thái hóa ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất, 

kinh doanh.  

Các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn thành phố tích cực tham gia phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ 

tinh thần đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc và tình cảm, trách nhiệm với 

đất nước với Nhân dân; các cơ sở Tôn giáo trên địa bàn thành phố đã vận động 

tiền mặt và hàng hóa quy thành tiền trên 1,2 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho các điểm 

kiểm soát y tế tại các chốt của ngõ vào thành phố; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 

Việt Nam thành phố ủng hộ 100 triệu đồng tiền mặt, Ban đại diện Phật giáo Hòa 

Hảo ủng hộ 72 triệu đồng ủng hộ tiền mặt. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Tham gia ủng hộ đợt cao điểm phòng, chống 

dịch COVID-19” và “quỹ Vắcxin COVID -19”, đến ngày 15/7/2021 thành phố đã 

tiếp nhận, đăng ký ủng hộ tiền mặt hơn 17,2 tỷ đồng.  

Ngoài ra Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố và các tổ chức thành 

viên đã vận động, tiếp nhận nhu yếu phẩm, hàng hóa, vật tư y tế trị giá trên 5 tỷ 

đồng; với truyền thống tốt đẹp trong lúc khó khăn, nhiều nghĩa cử cao đẹp lan tỏa 

trong cộng đồng điển hình như mô hình ATM gạo, siêu thị 0 đồng, suất cơm miễn 

phí…, các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ phòng, chống dịch, khẳng định sức 

mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân 

dân với Đảng, Nhà nước. 

IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ: 

Tại kỳ họp thứ 1 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 – 2026, báo cáo tại kỳ họp, rất mong Thường trực HĐND, UBND thành 

phố quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu giải quyết theo thẩm 

quyền. 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 05 vấn đề sau: 
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 Th  nh  , đề nghị Thường trực HĐND, UBND tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, 

ngành, quận, huyện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh trong tình hình mới, gắn liền với thực hiện triệt để các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 để đạt được mục tiêu “kép”; triển khai nhanh, hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2021-2026, nhất 

là triển khai giải ngân nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 vừa được HĐND 

thành phố cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ nhất. 

Th  h i, đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, lãnh đạo UBND 

thành phố tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng, tiến độ triển khai các 

công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm của thành phố, công tác giải 

ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2021. Mặc khác, trong quá trình triển khai dự án 

liên quan thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, quan tâm đến công tác bồi hoàn, tái 

định cư nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của dân địa bàn thành 

phố. 

Th  b , đề nghị UBND thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành 

chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ 

tục hành chính, nhất là các thủ tục đầu tư vào thành phố; đề nghị UBND thành phố 

nghiên cứu sớm triển khai Trung tâm Hành chính công của thành phố và các quận, 

huyện tại trụ sở Bưu điện thành phố và các Bưu cục quận, huyện. 

Th   ư, trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19 

có thể kéo dài, đề nghị UBND thành phố quan tâm xem xét có chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp vượt qua thời điểm khó khăn để phục hồi sản xuất, kinh doanh; triển 

khai tốt các chính sách về thuế theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP, các chính sách 

theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; chỉ đạo các ngành liên quan hỗ trợ nông dân 

về vốn, cây, con giống, kỹ thuật trong sản xuất và tiêu thụ nông sản để nông 

dân tiếp tục tái sản xuất mùa vụ mới. 

Th  năm, đề xuất thành phố quan tâm thúc đẩy các giải pháp để đầu tư, nâng 

cấp, kết nối các điểm, tour, tuyến du lịch làm điểm nhấn về du lịch của thành phố, 

đón đầu về thu hút khách du lịch, đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, thương mại sau khi 

hết dịch, bệnh. Trong đó, cần quan tâm nâng cấp, đầu tư các tuyến giao thông để 

kết nối các điểm du lịch hiện có của thành phố như Ninh Kiều, Phong Điền, Bình 

Thủy. 

Đối với các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2, Hội 

đồng nhân dân khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam thành phố cơ bản thống nhất các tờ trình và nội dung dự thảo Nghị 
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quyết, đã góp ý cụ thể bằng văn bản, đã được các đơn vị tiếp thu, chỉnh sửa và 

hoàn chỉnh trình tại kỳ họp. 

Sáu tháng cuối năm 2021, nhiệm vụ của thành phố hết sức nặng nề, vừa 

phải giữ vững kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, COVID-19 vừa phải đảm bảo 

hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, nhất là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng, an ninh. Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ 

chức thành viên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực tham gia góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, phối hợp với 

chính quyền thành phố hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021. Trong đó, tập 

trung tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tích cực vận động, 

huy động các nguồn lực xã hội để phòng, chống, kiềm soát dịch bệnh COVID-19 

trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện các phong 

trào, các cuộc vận động để khơi dậy tinh thần yêu nước, tạo sự đồng thuận trong 

các tầng lớp Nhân dân, chung sức, chung lòng cùng thành phố sớm phục hồi 

kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân và thực hiện thắng lợi Chương trình phối 

hợp, thống nhất hành động năm 2021 của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nma 

thành phố. 

Trên đây là Thông báo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia xây 

dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021, 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 

2, Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kính mong được 

đại biểu quan tâm./. 
 

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

- TT Thành ủy-HĐND-UBND; 

- Ban Thường trực UB MTTQ VN TP; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- BTT.UBMTTQVN các quận, huyện; 

- Lưu: VP, DCPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Trung Nhân 
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