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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 2021 

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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; nhiệm vụ do Hội đồng 

nhân dân (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 

2021. Cụ thể như sau:  

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 TH NG ĐẦ  NĂM 2021 

1. Công t c tham gia chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân thành ph  

Trong 6 th ng đ u năm 2021 Ban đô thị đã tham dự kỳ họp thứ 20 
1
 (kỳ 

họp chuyên đề) của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2020 và tham 

gia, chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ 02 (kỳ họp thường 

lệ giữa năm 2021) của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Trước 

mỗi kỳ họp thường lệ, Ban luôn tham dự cuộc họp liên tịch trao đổi, thống nhất 

các nội dung và công việc c n thiết để tổ chức cho kỳ họp. Theo phân công 
2
 

của Thường trực HĐND thành phố, Ban đô thị đã thực hiện thẩm tra c c nội 

dung thuộc l nh vực phụ tr ch như sau:  

* Tại kỳ họp thứ nhất.  

- Nghị quyết kèm Tờ trình số 155/TTr-HĐND ngày 17 th ng 6 năm 2021 

của Thường trực HĐND thành phố về việc thông qua kế hoạch tổ chức c c kỳ 

họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026;  

- B o c o số 223/BC-MTTQ-BTT ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

                                                 
1
 Để thực hiện công t c nhân sự và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.  

2
 Cụ thể: 

+ Tại kỳ họp thứ 1: Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-HĐND ngày 07 ngày 6 th ng và Công văn số 

143/HĐND-TT ngày 08 th ng 6 năm 2021 của Thường trực HĐND thành phố về việc phân công 

thẩm tra c c nội dung trong dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa X, nhiệm kỳ 2021 

- 2026;  

+ Tại kỳ họp thứ 2: Kế hoạch số 128/KH-HĐND ngày 21 ngày 5 th ng 2021 và Công văn số 

208/HĐND-TT ngày 30 th ng 6 năm 2021 của Thường trực HĐND thành phố về việc phân công 

thẩm tra c c nội dung trong dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ) của HĐND khóa 

X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
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trong cuộc b u cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND c c cấp nhiệm 

kỳ 2021 - 2026.  

* Tại kỳ họp thứ 02 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021).  

- Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 06 th ng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh 6 th ng đ u năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 

th ng cuối năm 2021 l nh vực Ban đô thị phụ tr ch (được thay thế bằng B o c o 

số 200/BC-UBND ngày 26 th ng 7 năm 2021);  

- Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 06 th ng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nhiệm kỳ 2016 - 

2021 (l nh vực Ban đô thị phụ tr ch);  

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

phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 th ng đ u năm và phương hướng, 

nhiệm vụ 6 th ng cuối năm 2021 (l nh vực Ban đô thị phụ tr ch);  

- Dự thảo nghị quyết kèm Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 

2021 của UBND thành phố về việc việc ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 

2021) thành phố C n Thơ (được thay thế bằng Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 

29 th ng 7 năm 2021);  

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

xã hội của HĐND thành phố thẩm tra c c b o c o, Đề  n, dự thảo nghị quyết 

trình tại kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

2. Hoạt động gi m s t 

Thực hiện Chương trình số 556/CTr-HĐND ngày 29 th ng 12 năm 2020 

của Ban đô thị của HĐND thành phố về việc gi m s t năm 2021. Trong 6 tháng 

đ u năm 2021, Ban đô thị đã xây dựng Kế hoạch số 96/KH-HĐND ngày 16 

tháng 4 năm 2021 giám sát công t c quản lý nhà nước về quản lý, khai th c, sử 

dụng c c tài sản công là cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn 

thành phố; đã tổ chức gi m s t bằng hình thức gi m s t qua b o c o 
3
, các đối 

tượng được gi m s t là Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các 

quận, huyện và c c đơn vị kh c liên quan. 

Qua gi m s t Ban đô thị đã tổng hợp báo cáo 
4 
kết quả gi m s t, trong đó 

tập trung đ nh gi  kết quả đạt được, xem xét những tồn tại, hạn chế, đồng thời 

kiến nghị Thường trực HĐND thành phố có ý kiến đến UBND thành phố ch  

đạo c c cấp, c c ngành thực hiện tốt hơn đối với công t c quản lý nhà nước về 

                                                 
3
 Do trùng với thời gian diễn ra cuộc b u cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

c c cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và c c công t c chuẩn bị trước b u cử và do diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh Covid-19 trong 6 th ng đ u năm.  
4
 B o c o gi m s t số 127/BC-HDND ngày 21 th ng 5 năm 2021 của Ban đô thị HĐND thành phố 

gi m s t công t c quản lý nhà nước về quản lý, khai th c, sử dụng c c tài sản công là cơ sở nhà, đất 

thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.  
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quản lý, khai th c, sử dụng c c tài sản công là cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà 

nước trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.  

3. Một s  công t c kh c 

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

đô thị còn tham gia một số hoạt động kh c như:  

- Tham gia đoàn của Ban Thường vụ Thành ủy gi m s t việc lãnh đạo, 

ch  đạo triển khai và tổ chức thực hiện Ch  thị số 02-CT/TU ngày 26/10/2020 

của Ban Thường vụ Thành ủy “Về lãnh đạo cuộc b u cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và b u cử đại biểu HĐND c c cấp nhiệm kỳ 2021-2026”;  

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

t c b u cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó đồng chí Trưởng ban đô thị của HĐND thành 

phố là thành viên của Ban b u cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Ban b u cử số 

03 quận Thốt Nốt;  

- Nhằm kiện toàn bộ m y để đảm bảo c c hoạt động của Ban đô theo 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND thành phố về việc 

quyết định số lượng Ủy viên c c Ban của HĐND thành phố C n Thơ khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban đô thị 
5
 của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 

2021 - 2026 đã trình 
6
 Thường trực HĐND thành phố phê chuẩn danh s ch Ủy 

viên Ban đô thị HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026;  

- Tham gia c c cuộc gi m s t với c c Ban của HĐND thành phố, rà soát 

c c nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành còn hiệu lực thuộc l 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 19 
7
 của HĐND thành phố;  

- Tham gia góp ý Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Hành 

chính - Văn hóa thành phố C n Thơ 
8
; góp ý Dự thảo nghị quyết kèm tờ trình 

của Sở Xây dựng 
9
; góp ý về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

thành phố C n Thơ;  

                                                 
5 
Theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 25 th ng 6 năm 2021 Về việc x c nhận kết quả b u Trưởng 

ban, Phó Trưởng ban c c Ban của Hội đồng nhân dân thành phố C n Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 

2026.  
6
 Tờ trình số 201/TTr-HĐND-ĐT ngày 28 th ng 6 năm 2021 về việc phê chuẩn danh s ch Ủy viên 

Ban đô thị của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  
7
 Trước kỳ họp 19 có tổng 13 ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó: có 03 ý kiến được nghiên cứu giải 

quyết, có 01 ý kiến tìm biện ph p giải quyết, có 01 ý kiến giải quyết trong thời gian tới và có 08 ý 

kiến được giải trình, thông tin đến cử tri; sau kỳ họp 19 có tổng 14 ý kiến kiến nghị của cử tri, trong 

đó: có 03 ý kiến được nghiên cứu giải quyết, có 02 ý kiến tìm biện ph p giải quyết, có 01 ý kiến giải 

quyết trong thời gian tới và có 08 ý kiến được giải trình, thông tin đến cử tri.  
8
 Công văn số 53/HĐND-ĐT ngày 02 th ng 3 năm 2021 của Ban đô thị HĐND thành phố về việc góp 

ý Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Hành chính - Văn hóa thành phố C n Thơ.  
9
 Công văn số 141/HĐND-ĐT ngày 07 th ng 6 năm 2021 của Ban đô thị HĐND thành phố về việc 

góp ý Dự thảo nghị quyết kèm tờ trình của Sở Xây dựng.  
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- Tham gia cùng các địa phương theo phân công 
10

 của Thường trực 

Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về công t c phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, trong đó đồng chí Phó Trưởng ban đô thị của HĐND thành phố được 

phân công phối hợp, hỗ trợ cho địa bàn phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, 

thành phố C n Thơ;  

- Tổ chức họp sơ kết tình hình hoạt động 6 th ng đ u năm 2021 và nhiệm 

vụ 6 th ng cuối năm 2021 của Ban đô thị HĐND thành phố.  

4. Nhận xét, đ nh gi   

a) Mặt được: 

Về công t c gi m s t trong 6 th ng đ u năm, nội dung gi m s t của Ban 

được xây dựng theo chương trình hoạt động năm của Ban, được chọn lọc trên 

cơ sở những vấn đề được cử tri quan tâm; công tác giám sát đảm bảo tuân thủ 

đúng quy trình, quy định về thời gian, Ban đã vận dụng linh hoạt đảm bảo phù 

hợp với tình hình thực tế trong 6 th ng đ u năm 2021. B o c o kết quả gi m s t 

của Ban đã ch  ra được những vấn đề còn hạn chế, c n chấn ch nh của c c cơ 

quan, đơn vị c n giải quyết để th o gỡ khó khăn, vướng mắc trong qu  trình 

phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước, đồng thời kiến nghị c c biện 

pháp khắc phục trong thời gian tới.  

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

dự thảo nghị quyết được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phân công 

tại kỳ họp thứ nhất và chủ động chuẩn bị thực hiện công t c thẩm tra c c nội 

dung được phân công tại kỳ họp thứ 02 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) theo 

đúng thẩm quyền và đúng quy định ph p luật. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, 

thực hiện tốt nguyên tắc điều hòa, phối hợp với Thường trực, c c Ban của 

HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

thành phố, góp ph n nâng cao chất lượng nghị quyết HĐND thành phố.  

b) Hạn chế: 

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

năm 2021 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 chương trình đề ra và công t c thẩm tra tại kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2021 của Ban đô thị.  

Công tác tổng hợp b o c o kết quả giám sát còn chậm do một số cơ quan, 

đơn vị gửi b o c o trễ hạn, một số đơn vị có nội dung b o c o chưa cụ thể, rõ 

ràng, chưa đề xuất, kiến nghị để giải quyết những khó khăn, vướng mắc đối với 

các nội dung trong kế hoạch gi m s t của Ban đã đề ra.  

II. NHIỆM VỤ 6 TH NG C ỐI NĂM 2021 

                                                 
10

 Thông b o số 148-TB/VPTU kết luật của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo quận Ninh Kiều, C i 

Răng và Bình Thủy về công t c phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  
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Trên cơ sở kết quả hoạt động 6 th ng đ u năm, Ban đô thị xây dựng 

chương trình hoạt động 6 th ng cuối năm 2021 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 kế hoạch giám sát trên cơ sở Chương 

trình số 556/CTr-HĐND ngày 29 th ng 12 năm 2020 của Ban đô thị của 

HĐND thành phố về việc gi m s t năm 2021, cụ thể:  

- Gi m s t công t c quản lý và ph t triển hạ t ng kỹ thuật đô thị (bao 

gồm: hệ thống giao thông; cung cấp năng lượng; chiếu s ng công cộng; kỹ 

thuật viễn thông; cấp, tho t nước và xử lý nước thải; quản lý chất thải rắn và vệ 

sinh công cộng, ngh a trang và cơ sở hỏa t ng,…);  

- Gi m s t công t c quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thành 

phố;  

- 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);  

- Phối hợp, tham gia gi m s t theo Chương trình làm việc của Đoàn đại 

biểu Quốc hội đơn vị thành phố C n Thơ, Thường trực HĐND thành phố và 

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

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 Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

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 liên quan đến l nh vực đô thị tại 

kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND thành phố, nhất là nắm kỹ c c nội 

dung UBND thành phố sẽ trình thuộc l nh vực đô thị để chuẩn bị thẩm tra.  

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

thành phố họp liên tịch chuẩn bị cho c c kỳ họp từ nay đến cuối năm 2021 của 

HĐND thành phố. 

Thành viên Ban tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; 

thực hiện tiếp công dân nơi làm 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 theo quy định.  

3. Một s  hoạt động kh c 

Ngoài công t c chuyên môn, hoạt động thường xuyên, Ban tích cực tham 

gia đ y đủ c c hoạt động kh c 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. 

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

phố thuộc l 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 xem xét, giải quyết.  
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Tổng kết, đ nh gi  kết quả hoạt động năm 2021 và triển khai chương 

trình nhiệm vụ năm 2022 của Ban đô thị của HĐND thành phố.  

Trên đây là b o c o hoạt động 6 th ng đ u năm và nhiệm vụ 6 th ng cuối 

năm 2021 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 viên Ban đô thị;  

- C c Ban của HĐND thành phố; 

- Văn phòng ĐĐBQH & HĐND thành phố;  

- Lưu: VT,HĐ,ThC,60. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng  
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