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quy định của pháp luật.
b) Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng
nhân dân thành phố.
2. Giám sát giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân
a) Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành
phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020; các nghị quyết được Hội
đồng nhân dân thành phố thông qua năm 2019 và các nghị quyết chuyên đề do Hội
đồng nhân dân thành phố ban hành còn hiệu lực thi hành.
b) Giám sát hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hánh án của các cơ quan tư
pháp thành phố, quận, huyện.
c) Giám sát việc thực hiện đề án vị trí việc làm, đạo đức công vụ của đội ngũ
cán bộ, công chức; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống cơ
quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố.
d) Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý,
thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng đối với doanh nghiệp trong huy động vốn
và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án dân cư trên địa bàn thành phố.
đ) Giám sát việc quản lý thương mại trên địa bàn thành phố; tái giám sát việc
thực hiện di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi đô
thị theo quy hoạch chung của thành phố.
e) Giám sát kết quả đăng ký doanh nghiệp và tình hình quản lý doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố.
g) Giám sát kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động
nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ
đến năm 2020.
h) Giám sát công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm
non trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
i) Giám sát công tác quản lý nhà nước về quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch
sử dụng đất.
k) Giám sát công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và tổ chức thực

