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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả rà soát, đánh
giá một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành
Qua xem xét các Báo cáo của UBND tỉnh: Báo cáo số 135/BC-UBND ngày
10/9/2020 về kết quả rà soát, đánh giá một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban
hành trong thời gian qua và Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 02/12/2020 về đề
xuất xử lý các nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành đến năm 2020,
2021; báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của một số cơ quan1, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:
Trên lĩnh vực do Ban Kinh tế - Ngân sách phụ trách, UBND tỉnh đã rà soát,
đánh giá 40 nghị quyết. Các nghị quyết ban hành trong những năm qua, UBND
tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả khá toàn diện
trên các lĩnh vực như: hạ tầng giao thông, điện, kênh mương, thủy lợi, thu hút
đầu tư, chuyển dịch cơ cấu cây trồng... đã làm thay đổi diện mạo khu vực nông
thôn, miền núi, tạo động lực thúc đẩy các địa phương phát triển, góp phần tăng
trưởng kinh tế, phát triển xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, một số nghị quyết kết quả
triển khai chưa đạt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, một số chính sách ban hành chưa
phù hợp thực tế, một số nghị quyết không còn phù hợp với quy định pháp luật
hiện hành, nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung kịp thời như cơ chế hỗ trợ,
khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại; cơ chế
khuyến khích đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung; đổi mới, phát
triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã,...
Do vậy, quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
trong những năm đến, cần bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế, quy
định pháp luật hiện hành, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng ngân sách và phù hợp
với khả năng cân đối ngân sách của tinh. Trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát, đánh
giá, đề xuất xử lý nghị quyết của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn, Ban
Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh xem xét xử lý đối với 40 nghị quyết trên
như sau:
1. Bãi bỏ, công bố hết hiệu theo thời gian đối với 11 nghị quyết (chi tiết tại
phụ lục 1).
2. Công bố hết hiệu lực 11 nghị quyết và tiếp tục chỉ đạo xây dựng ban hành
nghị quyết mới áp dụng thực hiện cho giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở đánh giá
kết quả thực hiện, rà soát nhu cầu của ngành chuyên môn và đảm bảo phù hợp với
khả năng cân đối ngân sách của tỉnh (chi tiết tại phụ lục 2).
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3. Kéo dài thời gian thực hiện cho đến khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết
mới trong năm 2021 đối với 04 nghị quyết (trong thời gian chờ Trung ương
hướng dẫn, ban hành quy định mới) (chi tiết tại phụ lục 3).
4. Đề nghị tích hợp vào quy hoạch tỉnh đối với 05 nghị quyết; đồng
thời, công bố hết hiệu lực sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt (chi tiết tại
phụ lục 4).
5. Sửa đổi, bổ sung, tiếp tục thực hiện 07 nghị quyết (chi tiết tại phụ lục 5).
6. Đối với nội dung “Hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho hoạt động phát triển đội
bóng đá Quảng Nam với dự toán kinh phí tối đa khoảng 16 tỷ đồng/năm (Mười
sáu tỷ đồng trên năm), thực hiện trong năm 2019, 2020” quy định tại khoản 3
Điều 2 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 về Kỳ họp thứ 11, HĐND
tỉnh khóa IX. Ban đề nghị UBND tỉnh cần phân tích đầy đủ cơ cấu tổ chức, thành
phần, đối tượng, phương án hoạt động, nguồn hỗ trợ, cơ chế quản lý tài chính,
quyết toán ... khi xây dựng đề án hỗ trợ phát triển Câu lạc bộ bóng đá giai đoạn
2021 - 2025 trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
7. Đối với Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về thành
lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam. Ban đề
nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục, báo cáo HĐND tỉnh cho
ý kiến trước khi giải thể theo quy định.
Sau khi HĐND tỉnh thống nhất thông qua kết quả xử lý nghị quyết, Ban
Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh thực hiện công bố nghị quyết hết hiệu
lực theo thời gian và bãi bỏ, công bố hết hiệu lực đối với những nghị quyết
không tiếp tục thực trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, xác định nhu
cầu, khả năng cân đối ngân sách để đề xuất ban hành nghị quyết mới thực hiện
trong giai đoạn tiếp theo.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về rà
soát, đánh giá kết quả thực hiện một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trên lĩnh
vực do Ban phụ trách. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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