
 

NGHỊ QUYẾT 

Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, 

quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TƯ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

ngày 20 tháng 11 năm 2015;  

Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Chương trình giám sát của Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm 2022; 

Xét Tờ trình số 27/TTr-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về công tác 

lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2015 - 2020; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2015 - 2020. Thành phần Đoàn giám sát và kế hoạch giám sát được ban 

hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 2. Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch giám sát; 

báo cáo HĐND tỉnh kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. 

 Nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Đoàn giám sát thực hiện theo quy 

định tại khoản 2, Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân năm 2015. 

Trưởng Đoàn giám sát tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Đoàn giám sát. 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu 

và đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động của Đoàn giám sát.  

Điều 3. Đoàn giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội 

đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN    

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:         /NQ-HĐND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam,  ngày        tháng      năm  2021 

DỰ THẢO LẦN 2  

(Hoàn chỉnh theo góp ý của đại biểu) 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ 

họp thứ tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                          
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                         

- Các Ban của HĐND tỉnh;                                       

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                        

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, tp; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, CVCTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

[daky] 
Phan Việt Cường 
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THÀNH PHẦN THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT 

“Công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020” 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      tháng 12 năm 2021  của  

Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

I. THÀNH VIÊN ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Ông Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn. 

2. Ông Nguyễn Công Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn. 

3. Ông Nguyễn Đức, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh 

tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Thành viên. 

4. Bà Trần Thị Bích Thu, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban 

Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Thành viên. 

5. Ông Hà Đức Tiến, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Pháp 

chế HĐND tỉnh, Thành viên. 

6. Ông Đinh Văn Hươm, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban 

Dân tộc HĐND tỉnh, Thành viên. 

7. Ông Lâm Quang Thành, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Thành viên, Tổ trưởng Tổ thư ký Đoàn giám sát. 

II. ĐẠI BIỂU MỜI THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

2. Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

3. Mời đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại các huyện, thị xã, thành phố khi 

Đoàn giám sát làm việc tại các địa phương liên quan. 

III. TỔ THƯ KÝ ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Ông Lâm Quang Thành, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh - Tổ trưởng. 

2. Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh - Tổ phó. 

3. Ông Phạm Thanh Huy, Trưởng phòng Công tác HĐND - Thành viên. 

4. Ông Phạm Trí Quốc - Trưởng phòng Tổng hợp - Thông tin - Dân 

nguyên - Thành viên. 

5. Bà Võ Thị Mỹ Châu, Chuyên viên Phòng Công tác HĐND - Thành 

viên. 

IV. THÀNH PHẦN MỜI DỰ LÀM VIỆC  

1. Khi Đoàn giám sát làm việc với địa phương, mời đại diện Thường trực 

HĐND, UBND, UBMTTQVN, các Ban của HĐND các huyện, thị xã, thành phố 

và các Phòng, Ban liên quan tham dự. 
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2. Làm việc với các cơ quan, đơn vị, mời tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị 

và các đơn vị trực thuộc tham dự (do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định). 

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT 

“Công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020” 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích  

- Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác lập, tổ 

chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh trong những 

năm qua, nhất là giai đoạn 2015 – 2020. 

- Đánh giá vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ lập quy hoạch, quản lý quy hoạch phát triển đô thị. 

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, tổ chức thực hiện, 

quản lý quy hoạch phát triển đô thị trong thời gian đến. 

- Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về các vấn 

đề liên quan đến quy hoach đô thị và các quy hoạch khác có liên quan.   

2. Yêu cầu 

- Đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan, toàn diện. 

- Đảm bảo quy trình, thủ tục trong tiến hành giám sát; thời gian và tiến độ 

theo kế hoạch giám sát. 

- Các thành viên của Đoàn giám sát có trách nhiệm tham gia các hoạt động 

của Đoàn. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát báo cáo đầy đủ, đúng 

thời hạn, cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn giám sát. 

II. Phạm vi giám sát 

1. Giám sát được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. 

2. Mốc thời gian lấy số liệu giám sát: Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2020. 

III. Đối tượng chịu sự giám sát  

1. Làm việc trực tiếp 

- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban 

Quản lý các Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Núi Thành, Duy Xuyên, Thăng 

Bình, Tiên Phước, Tây Giang, Quế Sơn, Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An. 

2. Giám sát qua văn bản: Sở Tài chính, UBND các huyện còn lại. 
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IV. Nội dung giám sát  

1. Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển 

đô thị. 

2. Tình hình thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy 

hoạch phát triển đô thị. 

3. Tình hình tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị theo quy 

hoạch được phê duyệt  

4. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện; phân tích nguyên nhân. 

5. Định hướng quy hoạch phát triển đô thị thời gian đến. 

6. Kiến nghị, giải pháp (nguồn lực, cơ chế chính sách...) để nâng cao chất 

lượng công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị thời 

gian đến.  

(Nội dung cụ thể theo từng đơn vị, địa phương sẽ có văn bản gửi sau) 

V. Phương thức giám sát 

 Kết hợp giám sát trực tiếp và yêu cầu báo cáo bằng văn bản. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Công tác chuẩn bị  

- Xây dựng, ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh; 

kế hoạch giám sát (tháng 12/2021). 

- Xây dựng đề cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám 

sát báo cáo (tháng 02/2022). 

- Ban hành văn bản triển khai kế hoạch giám sát (tháng 02/2022). 

2. Đoàn giám sát làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp 

báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát.  

- Thông báo lịch làm việc và đề cương yêu cầu báo cáo đến các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, chịu sự giám sát (trước ngày 10/3/2022). 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị và gửi báo cáo theo đề 

cương yêu cầu của Đoàn giám sát (từ ngày 21/3 - 30/3/2022). 

- Tổ chức làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, địa phương (từ ngày 

05/4/2022– 05/5/2022). 

3. Báo cáo kết quả giám sát (tháng 6/2022) 

- Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát. 

- Tổ chức họp Đoàn để thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát. 

- Đoàn giám sát tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát báo 

cáo Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp tháng 6/2022. 
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- Ban hành báo cáo và xây dựng dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát trình 

HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. 

4. Phân công thực hiện 

- Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban của 

HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giúp Đoàn giám sát 

chuyên đề của HĐND tỉnh trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát 

chuyên đề. 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường cử đại diện lãnh đạo tham gia 

Đoàn. 

- Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tại các địa phương được 

giám sát trực tiếp: Cử đại diện tham gia Đoàn giám sát; chỉ đạo Văn phòng 

HĐND và UBND phối hợp phục vụ hoạt động của Đoàn tại địa phương. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát: Căn cứ đề cương 

giám sát, xây dựng báo cáo về các nội dung liên quan đến phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ của mình theo yêu cầu của Đoàn giám sát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


