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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác 

6 tháng cuối năm 2021 của Thƣờng trực Hội đồng nhân dân thành phố 
 

 

 

Căn cứ 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. Thường trực HĐND1 thành phố báo cáo tình hình hoạt động 6 

tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của 

Thường trực HĐND thành phố với các nội dung chủ yếu sau:  

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021  

1. Công tác tổ chức kỳ họp HĐND thành phố  

Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp luôn được chủ động và thực hiện 

đúng theo quy định, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ và Đảng 

đoàn HĐND thành phố, sự thống nhất của Thường trực HĐND thành phố, thực 

hiện đảm bảo chức năng, nhiệm vụ theo Luật định. Trước mỗi kỳ họp thường lệ 

Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp liên tịch với Thường trực UBND, Ban 

Thường trực UBMTTQVN thành phố và các đơn vị có liên quan để thống nhất nội 

dung, chương trình trình kỳ họp, thời gian đại biểu TXCT trước và sau kỳ họp 

thường lệ; ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp, kế hoạch TXCT gửi UBND thành 

phố, UBMTTQVN thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; UBND 

thành phố phân công các cơ quan tham mưu soạn thảo trình các báo cáo, tờ trình, 

dự thảo nghị quyết; Thường trực HĐND thành phố phân công các Ban của HĐND 

thành phố thẩm tra theo lĩnh vực Ban phụ trách. 

Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND thành phố tổ chức thành công 

02 kỳ họp HĐND thành phố, cụ thể:   

a) Tổ chức kỳ họp lần thứ 20 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố Cần 

Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thực hiện công tác nhân sự và quyết định 

một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, ban hành 05 Nghị quyết 

(trong đó có 03 Nghị quyết về nhân sự gồm: Miễn nhiệm 03 Trưởng Ban của 

                                                 
1
. Các chữ viết tắt trong văn bản: Hội đồng nhân dân: HĐND, Ủy ban nhân dân: UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam: UBMTTQVN, tiếp xúc cử tri: TXCT. 
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HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 20212; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy 

viên UBND thành phố3; 02 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội4).  

b) Căn cứ Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH ngày 02/6/2021 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về một số nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các 

cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND thành phố tổ chức thành công kỳ 

họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thực hiện 

công tác nhân sự và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND thành 

phố, kỳ họp ban hành 12 Nghị quyết, trong đó có 08 Nghị quyết về công tác nhân 

sự bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng 

ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND thành phố; quyết định số lượng Ủy viên 

các Ban của HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên 

UBND thành phố; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 

2021 - 2026; kết quả bầu các chức danh đúng quy trình, đủ về số lượng theo luật định; 

đồng thời, ban hành 04 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy5.  

c) Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) của 

HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND thành phố 

đã họp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và các sở, ngành có 

liên quan thống nhất nội dung của kỳ họp thứ 2 của HĐND thành phố (có điều 

chỉnh, bổ sung một số nội dung trình kỳ họp sau khi thống nhất với UBND thành 

phố) gồm: 50 báo cáo, 01 thông báo và 18 Tờ trình. 

2. Hoạt động giám sát  

Thực hiện 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; 06 tháng qua, 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố đã tổ chức 04 đợt giám sát, 

                                                 
2
 Ban pháp chế, Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa - xã hội. 

3
 Miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố: Ông Nguyễn Hoàng Ba, nguyên Giám đốc Sở Nội Vụ; ông Nguyễn 

Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Phạm Thế Vinh, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ; 

bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố đối với các ông, bà: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông 

Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn 

Văn Sử, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Văn Vinh, nguyên Trưởng Ban pháp chế 

HĐND thành phố) 
4
 Thông qua 02 Nghị quyết về kinh tế - xã hội: Nghị quyết về việc quy định nội dung, mức chi và thời gian hưởng 

hỗ trợ kinh phí phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

thành phố Cần Thơ; Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021. 
5
 04 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy: Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ 

họp thường lệ năm 2021 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về việc cho 

ý kiến đối với dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và phương án phân bổ chi tiết các dự án sử dụng vốn 

ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 025; Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi điều chỉnh Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị; Nghị quyết về 

việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Cần Thơ. 
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khảo sát; làm việc với 43 lượt đơn vị được giám sát (bao gồm giám sát trực tiếp và 

giám sát qua văn bản), cụ thể: 

a) Thực hiện Chương trình số 541/CTr-HĐND ngày 18/12/2020 của Thường 

trực HĐND thành phố về giám sát năm 2021, Thường trực HĐND thành phố đã 

tiến hành giám sát thường xuyên các quyết định của UBND thành phố và Nghị 

quyết của HĐND các quận, huyện; kịp thời hướng dẫn HĐND cấp huyện trong ban 

hành Nghị quyết, đặc biệt các Nghị quyết về công tác nhân sự; giám sát việc giải 

quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân. Qua theo dõi, giám sát đa số các quyết định của UBND thành 

phố và Nghị quyết của HĐND cấp huyện ban hành đúng quy định. 

b) Ban pháp chế: Tổ chức giám sát qua báo cáo đối với 09 đơn vị về tình 

hình thực hiện các quy định pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

c) Ban kinh tế - ngân sách: Tổ chức giám sát qua báo cáo đối với 12 đơn vị 

về tình hình thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sử dụng đất 

thực hiện dự án trên địa bàn thành phố. 

d) Ban văn hóa - xã hội: Tổ chức giám sát qua báo cáo đối với 10 đơn vị về 

công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên 

địa bàn thành phố. 

đ) Ban đô thị: Tổ chức giám sát qua báo cáo đối với 12 đơn vị về công tác 

quản lý nhà nước về quản lý, khai thác, sử dụng các tài sản công là cơ sở nhà, đất 

thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố. 

Nhìn chung, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, 

nhiều hoạt động bị hạn chế, trong đó có hoạt động giám sát của HĐND nhưng kết 

quả công tác giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Thường trực HĐND thành phố, 

các Ban của HĐND thành phố đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp 

thời theo chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố, kế hoạch giám sát 

có trọng tâm, trọng điểm. Mặc dù, có một số nội dung không tiến hành khảo sát, 

làm việc trực tiếp nhưng thông qua báo cáo giám sát đã đóng góp ý kiến cho các 

đơn vị được giám sát kịp thời kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố. Bên cạnh đó, 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố cũng đã tích cực tham gia cùng 

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Thành ủy, các Ban xây dựng Đảng giám sát 

theo chương trình, kế hoạch giám sát năm 2021.   

3. Công tác TXCT và việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri 

a) Công tác TXCT:  
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UBMTTQVN thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND thành phố TXCT sau 

kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020); theo đó, đã nghi nhận 459 lượt ý 

kiến, kiến nghị, trong đó có 19 ý kiến thuộc thẩm quyền của thành phố, đến nay có 

19/19 ý kiến, kiến nghị của cử tri được các ngành chức năng trả lời. Nhìn chung, 

hoạt động TXCT trước và sau kỳ họp của HĐND thành phố được đại biểu HĐND 

thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định, phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân 

trong việc đóng góp ý kiến, kiến nghị, phản ánh trên các lĩnh vực của đời sống xã 

hội và tham gia xây dựng chính quyền6.     

b) Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri:   

Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được Thường trực HĐND 

thành phố và UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện khá tốt, kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đạt tỷ lệ 100%. Việc 

thông tin kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri được Thường 

trực HĐND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên và kịp thời7. Qua 

đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị đối với lĩnh vực được phân công phụ trách, từng bước nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, phát huy tốt quyền làm chủ của 

Nhân dân.  

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 

HĐND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rà soát việc giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và thực hiện tái giám sát kết quả giải quyết ý 

kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri cũng như việc thực hiện “lời hứa” của Thủ 

trưởng các sở, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Tại các kỳ họp 

thường lệ, Thường trực HĐND thành phố trình HĐND thành phố xem xét báo cáo 

giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri gửi tới HĐND 

thành phố theo Luật định. Nhìn chung, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh 

của cử tri được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc, cơ bản giải 

quyết được các vấn đề bức xúc của cử tri đặt ra, tăng niềm tin đối với đại biểu và 

cùng chia sẽ với những khó khăn chung của thành phố. 

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo của công dân  

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND thành phố thực 

hiện tiếp công dân tại nơi làm việc và nơi ứng cử theo định kỳ quy định nhằm lắng 

nghe ý kiến, kiến nghị, phản ánh, cũng như khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật 

                                                 
6
. Theo kế hoạch, trước và sau kỳ họp các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố thực hiện việc TXCT ở 83/83 

phường, xã, thị trấn trên địa bàn 09 quận, huyện. Trước khi TXCT, các Tổ đại biểu họp Tổ để thống nhất về nội 

dung TXCT, phân công, chia nhóm đại biểu đi TXCT. Sau khi TXCT, các Tổ đại biểu HĐND tiến hành phân 

loại ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.  
7
. Qua các kênh: Đại biểu báo cáo với cử tri qua các cuộc TXCT, chuyên mục “Nhịp cầu dân cử” của Báo Cần 

Thơ, “Với cử tri thành phố” của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ, Trang thông tin điện tử của 

HĐND thành phố.  
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định. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thường trực HĐND thành phố tham gia tiếp 

công dân định kỳ 36 buổi tại trụ sở HĐND thành phố, 16 buổi tại nơi ứng cử. 

Thường trực HĐND thành phố, Ban pháp chế của HĐND thành phố tiếp 37  

lượt công dân, nhận 88 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công 

dân. Nội dung chủ yếu xoay quanh các vấn đề về tranh chấp đất đai; việc chậm thi 

hành án đối với các bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quận, huyện, 

cấp sai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các vấn đề về hạ tầng khu dân cư Diệu 

Hiền, vấn đề gây ô nhiễm môi trường tại trạm trung chuyển rác tại đường số 6, khu 

dân cư Thới Nhựt 2,... Qua nghiên cứu, xem xét, Thường trực HĐND thành phố đã có 

văn bản hướng dẫn 16 đơn, trả lời 03 đơn, chuyển 28 đơn đến đúng cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết và lưu 41 đơn (nội dung lưu đơn do gửi nhiều nơi (trong đó có gửi cơ 

quan có thẩm quyền), đơn không có chữ ký,...). 

5. Mối quan hệ công tác giữa HĐND thành phố với các cơ quan liên quan 

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND - Thường trực UBND 

- Ban thường trực UBMTTQVN thành phố, trước mỗi kỳ họp thường lệ của 

HĐND, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức họp với Thường trực UBND 

thành phố, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và một số đơn vị liên quan để 

rà soát, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, nội dung, thời gian đại biểu 

TXCT tại địa phương, thời gian các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo, tờ trình đến 

Thường trực HĐND thành phố, ban hành các kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. 

Phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBND thành phố rà soát, giải quyết các 

vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của HĐND thành phố nhằm kịp thời giải quyết 

các vấn đề phát sinh trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, 

tạo điều kiện thuận lợi cho UBND thành phố trong điều hành phát triển kinh tế - xã 

hội8; kiểm tra các cơ quan trong việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, đôn đốc, nhắc 

nhở các sở, ngành tham mưu xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND 

thành phố đảm bảo trình tự, thủ tục, cũng như chất lượng của văn bản; trả lời, giải 

quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của đại biểu, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của công dân. Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND thành phố 

cho ý kiến chấp thuận chủ trương xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật đối với 09 nghị quyết9. 

                                                 
8
 Nội dung cụ thể theo Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố việc giải quyết một số công việc giữa hai kỳ 

họp thường lệ của HĐND 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). 
9
 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 
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6. Các hoạt động quan trọng khác 

a) Đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: 

Thường trực HĐND thành phố lãnh đạo Ủy ban bầu cử thành phố, các Tiểu 

ban thuộc Ủy ban bầu cử thành phố; dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người 

giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ 

chức Đoàn kiểm tra và tham gia Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử thành phố trong 

việc kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 09 quận, huyện trên địa bàn thành phố; tham dự họp 

trực tuyến sơ kết, tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Ủy ban bầu cử thành phố với Ủy ban 

bầu cử quận, huyện, xã phường, thị trấn; tham dự các phiên họp Ủy ban bầu cử 

thành phố, họp trực tuyến toàn quốc với Hội đồng bầu cử quốc gia sơ kết công tác 

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

2026; tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

b) Lãnh đạo Văn phòng HĐND thành phố xây dựng Đề án thành lập Văn 

phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. Thực hiện đúng 

quy trình, đảm bảo chặt chẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị 

quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành 

phố tại kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

c) Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch 

HĐND, Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; trình Thủ 

tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND 

thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

d) Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp thành 

phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm 

kỳ gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

đ) Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của 

Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố đã phân công các Ban của HĐND thành 

phố và Văn phòng HĐND thành phố (nay là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND thành phố) theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

thành phố. Đồng thời, ban hành văn bản chỉ đạo cán bộ, công chức và người lao 
                                                                                                                                                         
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 

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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động trong cơ quan chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của Thành ủy. 

Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cuộc họp, hội nghị, đặc biệt tại kỳ họp thứ nhất của 

HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra an toàn và hiệu quả.    

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ƣu điểm 

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của 

UBND thành phố, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, các sở, ngành hữu 

quan của thành phố và sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn thành phố, trong 6 

tháng đầu năm 2021, Thường trực HĐND thành phố đã thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ theo luật định, tổ chức thành công các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường 

lệ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, giải quyết các vấn đề phát sinh, giúp UBND 

thành phố trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép “vừa 

phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội” trong tình hình dịch bệnh 

COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.  

HĐND thành phố thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 

định. Các kỳ họp của HĐND thành phố đã có nhiều cải tiến, chất lượng của kỳ họp 

HĐND thành phố ngày càng được nâng lên. Các nghị quyết của HĐND thành phố 

trong việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương ngày càng hiệu quả, đáp 

ứng được nguyện vọng của cử tri thành phố. Hoạt động giám sát, tái giám sát được 

quan tâm thực hiện thường xuyên và mang lại nhiều kết quả tích cực. Hoạt động 

TXCT, tiếp công dân nơi làm việc, nơi ứng cử của đại biểu được thực hiện nghiêm 

túc và trách nhiệm; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, kết quả xử 

lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực HĐND thành phố quan tâm 

thực hiện thường xuyên, cơ bản giải quyết những vấn đề bức xúc của cử tri đặt ra.  

2. Hạn chế  

Việc gửi tài liệu cho đại biểu HĐND thành phố nghiên cứu trước có lúc chưa 

kịp thời đối với một số văn bản, nguyên nhân do sự chuẩn bị chưa đầy đủ từ các cơ 

quan, đơn vị soạn thảo. 

Việc tổ chức một số đợt giám sát chậm so với kế hoạch đề ra hoặc phải thay 

đổi hình thức giám sát do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 (không th  t  

ch c c c c  c họp   ng người). Một số đơn vị chịu sự giám sát gửi báo cáo không 

đúng thời gian quy định10, nội dung báo cáo không đầy đủ, thiếu thông tin, số 

                                                 
10

 Giám sát của Ban đô thị: UBND các quận, huyện gửi báo cáo chậm so với kế hoạch. 
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liệu11. Một số cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân do Thường trực HĐND thành phố chuyển đến còn chậm, ảnh hưởng 

đến chất lượng, hiệu quả xử lý đơn thư. 

III. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng, năm mở đầu và có ý nghĩa quan trọng cho thực hiện Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 

2025, thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch 

tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Cần Thơ. Xác định được 

nhiệm vụ quan trọng đó, với những công việc đã thực hiện trong thời gian qua, 

Thường trực HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và thực 

hiện các hoạt động đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo 

của Trung ương và thành phố. 

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Luật, nghị quyết, quyết 

định, chỉ thị của Trung ương và của thành phố.  

3. Thể chế các chủ trương của Trung ương, Thành ủy bằng Nghị quyết của 

HĐND thành phố làm cơ sở để UBND thành phố triển khai thực hiện, quyết tâm 

thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2021 đã đề ra; thực hiện tốt công tác giám 

sát và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. 

4. Phối hợp với Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố 

trí thời gian, nội dung tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu 

HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (trong trường hợp dịch bệnh 

COVID-19 được kiểm soát tốt, an toàn). 

5. Theo dõi, đôn đốc UBND thành phố kịp thời triển khai thực hiện các nghị 

quyết của HĐND thành phố ban hành tại các kỳ họp của HĐND thành phố năm 2021. 

6. Xây dựng kế hoạch và thực hiện giám sát theo Chương trình hoạt động 

năm đã đề ra; phối hợp giám sát theo chương trình làm việc của Đoàn đại biểu 

Quốc hội thành phố; phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội 

thực hiện công tác giám sát, làm việc tại địa phương. 

7. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tổ chức thực hiện tốt 

việc TXCT trước và sau các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND thành 

phố. Thường xuyên quan tâm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý 

kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải 

quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 

                                                 
11

 Giám sát theo Kế hoạch số 80/KH-HĐND ngày 22/3/2021 của Ban kinh tế - ngân sách: Các đơn vị gửi báo 

cáo bổ sung số liệu: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện.    
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8. Phối hợp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố và các sở, 

ngành hữu quan của thành phố tổ chức họp để thống nhất nội dung kỳ họp thường 

lệ cuối năm 2021 của HĐND thành phố; tổ chức các kỳ họp chuyên đề hoặc họp để 

giải quyết công việc phát sinh đột xuất; phối hợp cho ý kiến dự toán thu chi ngân 

sách năm 2022.  

9. Giải quyết kịp thời một số công việc giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND 

thành phố theo đề nghị của UBND thành phố. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND thành phố./. 

   
 TM. THƢỜNG TRỰC HĐND 
Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; 

- Đoàn ĐBQH thành phố; 

- Thường trực Thành ủy;  

- Thường trực HĐND thành phố (A); 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Các Ban của HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND thành phố; 

- Lưu: VT,TH,HPh,65. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hải  
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