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BÁO CÁO 

Việc giải quyết một số nội dung giữa hai kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân 

thành phố (từ kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 

2021 đến kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026) 

 

 
 

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 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 và các văn bản quy định hiện 

hành, căn cứ Nghị quyết của HĐND1 thành phố; từ kỳ họp thứ 19 HĐND thành 

phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND thành phố đã xem xét, quyết định và 

cho ý kiến 14 vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do UBND thành phố trình. Qua đó, 

Thường trực HĐND thành phố đã xử lý kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND 

thành phố trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các vấn đề, nhằm thực hiện đạt 

các chỉ tiêu Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND đã đề ra, thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương; Thường trực HĐND 

thành phố báo cáo các nội dung đã giải quyết, cụ thể như sau: 

1. Thống nhất sử dụng nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2019 để 

hoàn trả cho ngân sách trung ương kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu 

năm 2019 và các năm trước còn lại đã hết nhiệm vụ chi, với số tiền là 3,877 tỷ 

đồng. 

2. Chấp thuận chủ trương hỗ trợ 5,796 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố 

để thực hiện thủ tục quyết toán công trình Nhà Công vụ thuộc Công an thành phố. 

3. Thống nhất giao chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 (đợt 1) cho 24 dự án 

với số vốn 12,435 tỷ đồng; vốn chuẩn bị đầu tư và vốn ngân sách trung ương năm 

2021 (đợt 2), cụ thể: Vốn chuẩn bị đầu tư: 4,03 tỷ đồng cho 12 dự án, Vốn ngân 

sách trung ương: 25,453 tỷ đồng cho 02 dự án. 

4. Cho ý kiến về việc xử lý nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2018, 2019 

của quận Cái Răng và quận Thốt Nốt để hoàn trả chi phí mua nền tái định cư và 

hoàn trả vốn ứng Quỹ Phát triển đất thành phố. 
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5. Cho ý kiến đối với Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, 

liên kết của Trường Cao đẳng Cần Thơ và Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. 

6. Thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng xây dựng Kho 

vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ninh Kiều.  

7. Cho ý kiến về việc thanh toán chi phí vận hành Hệ thống Thoát nước và xử 

lý nước thải năm 2019.  

8. Cho ý kiến về việc xin chủ trương kết thúc đầu tư dự án Đầu tư xây dựng 

hệ thống giám sát giao thông và xử phạt vi phạm về an toàn giao thông và dự án 

Cải tạo chốt bảo vệ và lắp đặt thiết bị kiểm soát an ninh tại cổng trụ sở Thành ủy và 

cổng trụ sở UBND thành phố. 

9. Cho ý kiến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án: Dự án Kè bờ sông 

Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ; dự án Kè chống sạt lở, 

chống xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn, quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ; dự án Trung tâm Văn hóa, Thể thao Ninh Kiều; dự án 

Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị. 

10. Cho ý kiến về việc hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách thành phố dự án Khu tái 

định cư phường Thới Thuận (giai đoạn 2). 

11. Cho ý kiến việc tăng vốn đối ứng ngân sách thành phố để đầu tư hoàn 

chỉnh dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững thành phố Cần Thơ (VnSAT) vay 

vốn Ngân hàng Thế giới.  

12. Cho ý kiến nội dung quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành 

phố. 

13. Thống nhất điều chỉnh giảm dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục của Sở 

Giáo dục và Đào tạo với tổng số tiền là 9,074 tỷ đồng để bổ sung cho UBND quận, 

huyện thực hiện các nhiệm vụ phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2021. 

14. Cho ý kiến về chủ trương xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật của HĐND thành phố với tổng số 09 Nghị quyết.2 
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 Cụ thể: Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thành phố Cần Thơ; quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non là con công 

nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục 

mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt 

động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021 - 2022; quy định mức học phí đối 

với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021 - 2022; thu hút nguồn nhân lực thể thao 

thành tích cao giai đoạn 2021 - 2026; quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện 

viên, vận động viên thể thao đang tập trung tập huấn, thi đấu; nghị quyết hỗ trợ những người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực dôi dư do sắp xếp tổ chức, chức danh theo quy định; quy định mức hỗ trợ 

thường xuyên cho chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ; Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động 
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Trên đây là các nội dung đã giải quyết từ kỳ họp thứ 19 HĐND thành phố 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố khóa X, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND thành phố xin báo cáo HĐND thành phố./. 

 
 

 

Nơi nhận: TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
- Đại biểu HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Lưu: VT,HĐ,VT,60. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hải 
 

                                                                                                                                    
tự do) trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ. 
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