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1. Về các báo cáo của Thường trực HĐND thành phố:
Đề nghị cho ý kiến về tình hình hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm
và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo giám sát việc triển khai thực
hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND Thành phố về
việc thông qua phương án đầu tư chỉnh trang vỉa hè một số tuyến đường với hình
thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.
2. Về các báo cáo của UBND thành phố:
Cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương
hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, chú ý tập trung đến những mặt còn
hạn chế, tồn tại, nguyên nhân; tập trung thảo luận những vấn đề sau:
- Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của của đời sống
kinh tế- xã hội, việc triển khai thực hiện hỗ trợ của Chính phủ như thế nào, có kịp thời
và đảm bảo không?
- Giá trị sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ, nguyên nhân và biện pháp
khắc phục?
- Tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chậm so với kế hoạch (Dự
án Kè chống sạt lở Suối Hội Phú, dự án đường nội thị và một số dự án trong danh mục
đầu tư năm 2020…). Nguyên nhân và giải pháp triển khai thực hiện?
- Tiến độ giải ngân nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng Nông thôn mới đạt thấp. Nguyên nhân và phương hướng khắc phục trong 6 tháng
cuối năm?
- Về công tác thu ngân sách, một số chỉ tiêu thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu
nhưng đạt thấp như: Thu thuế công thương nghiệp và doanh nghiệp ngoài quốc doanh,
thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân...Hụt thu cân đối 6 tháng đầu
năm là 71 tỷ đồng. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục?
- Trong sản xuất nông nghiệp, chủ yếu sản xuất nông hộ quy mô nhỏ, các mô hình
ứng dựng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị
chưa nhiều, chưa tạo sức lan tỏa. Vướng mắc, khó khăn gì, giải pháp như thế nào?
- Công tác cải cách hành chính tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế
một cửa hiện đại” của UBND thành phố, nhất là trong lĩnh vực đất đai còn nhiều dư luận
trong nhân dân, tỷ lệ hồ sơ trả trễ hẹn trên thực tế còn cao. Nguyên nhân, giải pháp khắc
phục trong thời gian tới?
- Đơn thư khiếu nại, kiến nghị của công dân tại các ngày tiếp công dân vẫn tăng trong
6 tháng đầu năm, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Giải pháp nào để giảm bớt việc

khiếu nại, kiến nghị của công dân trong thời gian tới? Giải pháp nào để giải quyết cơ bản một
số việc kéo dài nhiều năm, dân kiến nghị nhiều lần chưa giải quyết xong?
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2020: số vụ
phạm pháp ma túy, phạm pháp môi trường tăng so với cùng kỳ. Các giải pháp kiềm chế?
3. Đối với các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND thành
phố:
- Cho ý kiến về các nội dung giám sát năm 2021 của HĐND thành phố như vậy đã
hợp lý và cần thiết chưa, cần bổ sung nội dung gì?
4. Đối với các Tờ trình của UBND thành phố:
- Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách Thành phố năm 2019, Tờ
trình về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016-2020 ngân
sách thành phố; Tờ trình về việc đề nghị thống nhất điều chỉnh phương án phân bổ dự
toán ngân sách Thành phố năm 2020; 06 Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư
dự án sử dụng vốn đầu tư công do thành phố quản lý cần bổ sung, làm rõ vấn đề gì?
5. Việc trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri:
- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đã đầy đủ, phù hợp chưa?
- Đề nghị đại biểu xem xét cho ý kiến việc trả lời và triển khai thực hiện các ý
kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri từ Kỳ họp thứ Mười hai -HĐND thành phố khóa
XI đến nay như thế nào?
6. Các báo cáo của ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự
thành phố:
Xem xét việc triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng
tâm trong thời gian đến.
Đề nghị các vị đại biểu HĐND thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trên và các
vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết.

