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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:   118   /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày   10    tháng  12    năm 2019 

BÁO CÁO 

Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; 

 phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát 

của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Chương trình công tác năm 2019; Thường 

trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng và nhiệm 

vụ năm 2020 như sau: 

I. TỔ CHỨC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

Thường trực HĐND tỉnh có 08 đồng chí gồm Chủ tịch HĐND tỉnh hoạt 

động kiêm nhiệm, 07 đồng chí hoạt động chuyên trách; trong đó, 02 Phó Chủ 

tịch HĐND và 05 Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh là Trưởng các ban của 

HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

1. Chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp  

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 

629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND đã 

phối hợp chặt chẽ với UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chánh án Tòa 

án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị nội 

dung, chương trình các kỳ họp năm 2019 (01 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp 

chuyên đề) và xem xét, quyết định nhiều nội dung do UBND tỉnh đề nghị (Chi 

tiết theo Phụ lục 1). 

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 

được tổ chức từ ngày 16 - 18/12/2019. Tại kỳ họp này, ngoài việc xem xét các 

nội dung theo Nghị quyết 59/NQ-HĐND ngày 07/12/2018, Thường trực HĐND 

đã đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các nội dung chuyên đề như: Kết quả 

thực hiện các nghị quyết về hỗ trợ đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông (Nghị 

quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 và Nghị quyết số 

159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015); cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng 

các công trình cấp nước sạch tập trung (Nghị quyết số 180/2015/NQ-

HĐND ngày 11/12/2015; Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 

28/9/2018)….và các nội dung chuyên đề khác (Chi tiết theo Phụ lục 2). 

Công tác nhân sự được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện chu đáo, đảm 

bảo trình tự, thủ tục theo luật định. Trong năm 2019, HĐND tỉnh đã bầu 01 Chủ 

tịch HĐND, 01 Chủ tịch UBND tỉnh; bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=180/2015/NQ-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=75&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=180/2015/NQ-H%C4%90ND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=75&lan=1


2 
 

kỳ 2016 - 2021; đồng thời, miễn nhiệm 02 đại biểu HĐND tỉnh theo nguyện 

vọng và 01 Ủy viên UBND tỉnh (nghỉ hưu theo chế độ). Sau bầu cử các chức 

danh Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời hoàn 

chỉnh các hồ sơ, thủ tục gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ 

phê chuẩn theo quy định. 

Để chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh 

đã kế hoạch hóa công tác tổ chức các kỳ họp ngay từ đầu năm; kế hoạch tổ chức 

từng kỳ họp đã quy định thời gian, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong 

công tác chuẩn bị các nội dung. Tại các phiên họp hằng tháng, Thường trực 

HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo việc đảm bảo quy trình thủ tục ban 

hành văn bản, đánh giá tác động, nguồn lực và tính phù hợp, khả thi trong xây 

dựng cơ chế, chính sách trình HĐND tỉnh.  

Công tác tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND và UBND tỉnh phối 

hợp chỉ đạo chặt chẽ, nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị cơ bản chu đáo, các 

báo cáo thẩm tra thể hiện quan điểm phản biện và đề xuất nhiều vấn đề phù hợp 

thực tiễn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức kỳ họp (từ kỳ họp thứ 

11) bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, đa số đại biểu đồng thuận. 

2. Hoạt động giám sát 

a) Giám sát chuyên đề 

Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về Chương trình 

giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ 

chức triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Tình hình 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh từ năm 2016 đến nay” tại các cơ quan, đơn vị. Báo cáo kết quả giám sát 

trình tại kỳ họp thứ 14 và đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về một số 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Thường trực HĐND đã triển khai giám sát trình kỳ họp thứ 10 – kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2019 báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về “Tình hình thực 

hiện chính sách, chế độ bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế giai 

đoạn 2016-2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; mạng lưới y tế cơ sở trên địa 

bàn các huyện miền núi của tỉnh”. Qua xem xét nội dung báo cáo, HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về một số nhiệm vụ, giải 

pháp thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế; hoạt động của mạng lưới y tế 

cơ sở trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh. 

b) Giám sát thường kỳ 

Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức 

triển khai thực hiện nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành, giám sát việc ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND cấp 

huyện; chú trọng rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề do 

HĐND tỉnh ban hành để kiến nghị xử lý phù hợp quy định hiện hành và tình 

hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh kịp thời đề 
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nghị UBND tỉnh tuân thủ chủ trương đã được HĐND tỉnh quyết nghị về các vấn 

đề liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án có sử dụng đất. 

c) Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, 

tố cáo của công dân 

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp những 

kiến nghị cử tri được UBND tỉnh trả lời sau kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 9; giao 

các ban của HĐND tỉnh lồng ghép vào các cuộc giám sát, khảo sát thường kỳ để 

giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trình kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thường lệ 

cuối năm. Đồng thời, qua rà soát các kiến nghị cử tri, Thường trực HĐND tỉnh 

quan tâm, lựa chọn các vấn đề bức xúc, có tính thời sự được cử tri quan tâm để 

đưa vào nội dung giám sát chuyên đề. Báo cáo kết quả giám sát việc trả lời, giải 

quyết ý kiến cử tri sau kỳ 7 và 9 được trình tại 02 kỳ họp thường lệ năm 2019 

theo quy định tại Điều 74 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân. 

Hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được 

Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND thực hiện đúng quy định thông 

qua việc tổ chức tiếp dân định kỳ, tham gia các buổi đối thoại trực tiếp với công 

dân. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc tiếp 

nhận và giải quyết đơn thư do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến.  

3. Công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các ban HĐND tỉnh, Tổ 

đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh 

Thường trực HĐND tỉnh duy trì các cuộc họp giao ban giữa Thường trực 

HĐND, các ban của HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh hàng tuần, trao đổi 

các vấn đề phát sinh, kịp thời xem xét, cho ý kiến các nội dung liên quan. Thực 

hiện tốt chức năng chỉ đạo, điều hòa hoạt động các ban của HĐND tỉnh. Ngay từ 

đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các ban phối hợp xây dựng 

chương trình công tác; trong đó, chú trọng phối hợp khi tổ chức giám sát, khảo 

sát. Cho ý kiến kế hoạch và thời gian các Đoàn giám sát chuyên đề: Ban Pháp 

chế về “Tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về tuyển dụng, quản lý, sử 

dụng biên chế công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2018”; 

Ban Kinh tế - Ngân sách về“Tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về đổi mới, 

phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ 

phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 – 2018”; 

Ban Văn hóa – Xã hội về “Tình hình hoạt động và phát triển du lịch sinh thái, 

du lịch cộng đồng (làng nghề) tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh”; Ban 

Dân tộc về “Công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới 

tán rừng trên địa bàn các huyện miền núi từ năm 2016 đến ngày 30/6/2019”. Tổ 

đại biểu HĐND tỉnh giám sát về “Tình hình thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ 

huy động từ sự đóng góp của người dân ở cấp xã”. Qua kết quả báo cáo giám 

sát của Tổ đại biểu, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác 

huy động, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp của người dân trên địa bàn 

tỉnh.  
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 Chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh khảo sát chuyên sâu nắm tình hình thực 

hiện nghị quyết và thông tin phục vụ thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết, các 

vấn đề liên quan như: Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát một số dự án đầu tư; các 

điểm mỏ đề nghị bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản; 

các dự án, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư một số khu đô thị. Ban Pháp chế 

khảo sát tình tình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp, 

bộ máy thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát tình 

hình đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học trên địa bàn các 

huyện miền núi. Ban Dân tộc khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, mạng lưới 

trường lớp và chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh trên địa bàn các 

huyện miền núi của tỉnh. 

 Đối với các nội dung trình kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh luôn chủ 

động chỉ đạo, phân công các ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án 

trình kỳ họp đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch.  

4. Hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 

a) Hoạt động tiếp xúc cử tri 

Ngay sau kỳ họp thứ 9 và 10, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thường 

trực HĐND cấp huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

cùng cấp thống nhất thời gian, địa điểm đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo 

quy định. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến cử tri, phân 

loại gửi Chính phủ, các bộ, ngành và UBND tỉnh trả lời, giải quyết theo thẩm 

quyền. Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9 và 10 của UBND tỉnh được 

các ban của HĐND tỉnh thẩm tra và trình tại các kỳ họp thường lệ trong năm. 

b) Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh 

Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tiếp công 

dân, tổ chức 12 buổi tiếp 63 vụ việc/109 lượt công dân tại Trụ sở tiếp công dân 

tỉnh, có 07 đoàn đông người. Tiếp nhận 184 đơn các loại giảm 31 đơn so với 

cùng kỳ. Xử lý 177 đơn (đạt 96,2%), trong đó chuyển đến cơ quan có thẩm 

quyền xem xét giải quyết 99 đơn; hướng dẫn, trả lời, đề nghị cung cấp thông tin 

40 đơn; lưu 38 đơn. Đến nay, có 38/44 đơn chuyển các cơ quan thẩm quyền đề 

nghị báo cáo kết quả giải quyết đã nhận được văn bản phản hồi (đạt tỷ lệ 

86,4%).  

5. Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ và giải quyết những 

vấn đề trong thời gian giữa 02 kỳ họp 

a) Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh  

Thường trực HĐND tỉnh duy trì nghiêm túc phiên họp thường kỳ hằng 

tháng; đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc 

hội, các ban của HĐND tỉnh được mời tham dự theo đúng quy định. Đồng thời, 

tùy vào nội dung của phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, mời đại diện 

lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh tham dự. 
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Tại các phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ của tháng trước, bàn nhiệm vụ tháng tiếp theo; đồng thời xem xét, giải 

quyết các công việc thuộc thẩm quyền; một số phiên họp lồng ghép nghe UBND 

tỉnh và các ngành báo cáo, làm rõ về những vấn đề có liên quan, nhất là việc 

thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Sau mỗi phiên họp, UBND tỉnh đã 

tích cực phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh giải quyết những vấn đề đã được 

chủ tọa phiên họp kết luận; các ban của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện các công việc được Thường trực HĐND tỉnh giao.  

b) Giải quyết những vấn đề trong thời gian giữa 02 kỳ họp 

- Từ sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 đến ngày 15/3/2019 (thời điểm 

Nghị quyết 629/2018/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành), trên cơ sở các quy 

định pháp luật hiện hành, kết quả khảo sát thực tế, nội dung báo cáo giải trình 

của các cơ quan và qua thảo luận công khai, dân chủ, quyết định theo nguyên tắc 

đa số, Thường trực HĐND tỉnh đã có ý kiến đối với một số nội dung do UBND 

tỉnh trình, cụ thể:  

+ Lĩnh vực tài nguyên – môi trường: bổ sung một số dự án vào danh mục 

dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019; bổ sung quy hoạch 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với một số mỏ khoáng sản 

trên địa bàn các huyện Tiên Phước, Nam Trà My, Phước Sơn, Bắc Trà My và 

Nam Giang; cho ý kiến việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định giá đất, 

bảng giá đất thời kỳ 2015-2019; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019. 

+ Lĩnh vực tài chính – ngân sách: Việc sử dụng nguồn thu tiền thuê đất 

nộp một lần cho toàn bộ thời gian thuê của ngân sách tỉnh, bổ sung cho thành 

phố Tam Kỳ theo quy định tại Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND. Chủ trương hỗ 

trợ nguồn vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án trong đô thị mới Điện 

Nam – Điện Ngọc để UBND thị xã Điện Bàn thực hiện đầu tư 02 dự án: Đường 

trục chính đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc và dự án nâng cấp, mở rộng đường 

773 (giai đoạn 1). Phương án phân bổ nguồn chi cấp vốn cho các Quỹ tài chính 

nhà nước ngoài ngân sách đã được bố trí trong dự toán năm 2018 phần ngân 

sách tỉnh chưa phân bổ. Phương án sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn lại để 

chi đầu tư trong năm 2018; phương án phân bổ các nguồn vốn kế hoạch 2018 

còn lại; phân bổ nguồn vốn BQL Khu kinh tế mở Chu Lai đã thu hồi nộp ngân 

sách tỉnh cho dự án Khu dân cư phía Tây An Hà – Quảng Phú; phương án sắp 

xếp, kiện toàn các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thuộc thẩm quyền 

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về chủ trương thành lập,... 

+ Lĩnh vực đầu tư - xây dựng: Cho ý kiến về chủ trương đầu tư và lựa 

chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư đô thị Điện Minh (giai 

đoạn 1), xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn; chủ trương thực hiện thủ tục chấp thuận 

chủ trương đầu tư Khu dân cư Tam Quang (khu số 1, khu số 2, khu số 3); cho ý 

kiến Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1), phường 

Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ.  
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Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công 2019: 

Thảm nhựa lớp 2 đường 129 (nay là đường Võ Chí Công), đoạn từ cầu Cửa Đại 

đến Tam Kỳ; Cầu Sông Khang và đường từ xã Quế Thọ, Bình Sơn, xã Thăng 

Phước, huyện Hiệp Đức đi huyện Tiên Phước; Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào 

tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ); đường giao thông đến trung 

tâm xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My; đường vào trung tâm xã Axan, nối xã 

Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang (giai đoạn II); đường tránh lũ kết hợp phát 

triển đô thị Nam Phước, kết nối Trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên, Quốc 

lộ 1A và Quốc lộ 14H (tuyến ĐH20B theo quy hoạch); Cầu Hội Khách - Tân 

Đợi, huyện Đại Lộc; Cầu Ồ Ồ và đường nội thị phía Bắc thị trấn Tân An, huyện 

Hiệp Đức; đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường Quốc lộ 14H (đoạn từ thôn 

Gia Hòa, xã Duy Hòa đến ngã ba Mỹ Sơn, xã Duy Phú); Trung tâm văn hóa 

huyện Duy Xuyên. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng chính quyền 

điện tử tỉnh Quảng Nam; 

Chủ trương liên quan việc tăng tổng mức đầu tư các dự án trường THPT 

(Lê Quý Đôn, Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ; Phan Chu Trinh, huyện Tiên 

Phước và Lương Thế Vinh, thị xã Điện Bàn) để đạt chuẩn; thống nhất nội dung 

đầu tư và cơ chế tài chính của dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến 

đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

+ Lĩnh vực nội chính, pháp chế: Điều chuyển 19 (mười chín) biên chế 

viên chức sự nghiệp văn hóa - thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

UBND các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà 

My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước; xử lý các vấn đề liên quan đến việc 

triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến sắp xếp, tổ 

chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

- Từ ngày 15/3/2019 đến nay: Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nghiêm 

quy định tại Nghị quyết 629/2018/NQ-UBTVQH14, phối hợp với UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh cho ý kiến về các vấn đề phát sinh theo đúng quy định.  

6. Mối quan hệ công tác các cơ quan liên quan  

Thường xuyên phối hợp công tác với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thống nhất 

nội dung, chương trình các kỳ họp, triển khai thực hiện nghị quyết. Phối hợp với 

các cơ quan liên quan trong việc đề xuất nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 

2020. 

Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ 

chức tiếp xúc cử tri, đề nghị phản biện nội dung trình kỳ họp theo quy định.  

Tham gia phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hàng tháng, ngoài các cơ 

quan như UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đều có sự tham dự 

của các sở, ngành liên quan đến các nội dung trình kỳ họp. 

Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh triển khai giám sát việc thực 

hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ 

khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; góp ý các dự án luật 

theo đề nghị. Phối hợp chỉ đạo chuẩn bị nội dung phục vụ các đoàn giám sát, 
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khảo sát của các cơ quan Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức trên 

địa bàn tỉnh. 

7. Một số hoạt động khác 

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật theo đề nghị của các bộ, ngành Trung ương; tổng hợp kết quả lấy 

phiếu tín nhiệm của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội. Tham gia góp ý về các các nội dung theo đề nghị của các bộ, ngành 

Trung ương như: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương; Luật cán bộ, công chức sửa đổi; Luật Đầu tư công; quy 

định về phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực,…. các hội nghị lấy ý 

kiến sửa đổi, bổ sung một số Luật do Đoàn ĐBQH và các cơ quan Trung ương 

tổ chức. 

 Chỉ đạo xây dựng dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát 2020 đảm 

bảo phù hợp bối cảnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương. 

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

tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng công tác cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện. 

 Tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức thực tiễn công tác cho đại 

biểu HĐND tỉnh; hội nghị giao ban với Thường trực HĐND cấp huyện về các 

vấn đề liên quan tổ chức và hoạt động HĐND các cấp, đánh giá công tác phối 

hợp triển khai thực hiện nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành. 

Rà soát, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn xử lý các nội dung 

thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh nhằm đảm bảo quy định theo 

Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 và tính công khai, minh bạch trong việc tiếp 

nhận, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền. 

 Đại diện Thường trực HĐND tỉnh tham gia các đoàn công tác của tỉnh, 

tham gia đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh thăm và chúc Tết Bunpimay 2019 tại 

các tỉnh Sê Kông, Chămpasak (Lào); tổ chức đoàn công tác của HĐND tỉnh 

sang thăm và làm việc với Hội đồng dân biểu tỉnh Nagasaki, Nhật Bản. 

Tham dự Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ 

và Tây Nguyên lần thứ 7 tại tỉnh Phú Yên; các kỳ họp thứ 7, 8 Quốc hội khóa 

XIV; kỳ họp HĐND cấp huyện.  

 Tổ chức thăm và tặng quà các địa phương, đơn vị và gia đình chính sách 

nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán.  

8. Đánh giá chung 

Trong năm 2019, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo tuân 

thủ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp 

luật khác có liên quan. Các nội dung thuộc trách nhiệm, quyền hạn Thường trực 

HĐND tỉnh được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, thể hiện rõ vai trò là cơ quan 

thường trực của HĐND tỉnh. Vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên Thường 

trực HĐND tỉnh được phát huy, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết 

định theo đa số. 
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Công tác chuẩn bị kỳ họp được Thường trực HĐND và UBND tỉnh đã 

phối hợp chặt chẽ, các báo cáo thẩm tra thể hiện quan điểm phản biện và đề xuất 

nhiều vấn đề phù hợp với thực tiễn. Nhiều đại biểu HĐND tỉnh tham gia thảo 

luận tích cực các nội dung trình tại kỳ họp. 

Hoạt động giám sát được tiến hành thông qua nhiều hình thức khác nhau 

cùng với sự đổi mới về nội dung, phương pháp tiến hành linh hoạt đã giúp nâng 

cao hiệu quả giám sát. Nội dung giám sát chuyên đề được lựa chọn kỹ lưỡng, tập 

trung vào các vấn đề lớn, có tác động tích cực đến việc thúc đẩy thực hiện các 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đề nghị xây dựng nghị quyết đáp ứng được 

yêu cầu thực tiễn; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của 

pháp luật. Thông qua các hoạt động giám sát, đã phát hiện và kiến nghị kịp thời 

những vấn đề trong quá trình quản lý, điều hành các mặt của đời sống kinh tế - 

xã hội.  

Bên cạnh những kết quả đạt, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh vẫn 

còn một số tồn tại, hạn chế như: 

- Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND chưa đảm bảo 

yêu cầu về thời gian quy định; một số báo cáo, đề án trình kỳ họp nội dung còn 

thiếu sót, chất lượng chưa cao, qua thẩm tra và thảo luận phải chuyển sang kỳ 

họp sau; một số nội dung đăng ký trình kỳ họp sớm tuy nhiên vẫn không chuẩn 

bị kịp; cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan phối hợp chưa nhất quán trong quá 

trình xây dựng dự thảo; việc tổng hợp, tiếp thu góp ý của đại biểu vào dự thảo 

nghị quyết chưa đầy đủ. 

- Hoạt động giải trình, chất vấn tại các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 

chưa được tổ chức nhiều; chưa tổ chức giám sát giải quyết đơn thư, giải quyết 

kiến nghị cử tri theo các vụ việc cụ thể. 

- Hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) chưa thu hút sự quan tâm, tham gia 

của cử tri, nhiều buổi tiếp xúc rất ít cử tri tham dự (chủ yếu người lớn tuổi, đối 

tượng hưu trí); chưa đổi mới các hình thức TXCT, chưa tổ chức các cuộc TXCT 

chuyên đề; một số ý kiến cử tri chưa được tiếp thu và giải quyết kịp thời, hiệu 

quả; nhiều đại biểu HĐND khi TXCT chưa dành nhiều thời gian để thông tin về 

kết quả trả lời, giải quyết ý kiến cử tri đã thu nhận tại các lần TXCT trước. 

III. PHƯƠNG HƯƠNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 

1. Phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chánh án 

Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các ban của HĐND 

tỉnh dự kiến, đề xuất nội dung, chương trình cụ thể của các kỳ họp thường lệ, chuyên đề. 

2. Duy trì và nâng cao chất lượng các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 

hằng tháng. Giao các ban của HĐND tỉnh tham mưu nội dung để tổ chức các 

phiên họp giải trình về những vấn đề cụ thể. 

3. Phối hợp UBND tỉnh, các ngành và địa phương xử lý kịp thời, cho ý 

kiến đối với các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo đúng quy định pháp luật 

và thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. 
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4. Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nội dung 

giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 14/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 về Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh. 

Tiếp tục giao nhiệm vụ các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý 

kiến, kiến nghị cử tri. Chỉ đạo, điều hòa, phát huy hiệu quả hoạt động của các 

ban HĐND tỉnh; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên Thường 

trực HĐND tỉnh. 

5. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường kỳ hằng tháng; chỉ đạo, 

đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Phối hợp 

với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cấp huyện triển khai tổ chức tiếp xúc cử tri sau các kỳ họp 

thường lệ. Tổng hợp ý kiến cử tri gửi các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải 

quyết. Giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri, tổng hợp các kiến nghị cử 

tri của các ban và đại biểu HĐND tỉnh để đề nghị cơ quan liên quan thực hiện. 

6. Chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết do Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành theo chuyên đề và lĩnh vực. 

7. Thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm các công việc thuộc trách nhiệm 

Thường trực HĐND tỉnh trong hiệp y, cơ cấu nhân sự tham gia đại biểu HĐND 

tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

8. Tăng cường công tác công tác đối ngoại, hợp tác hữu nghị với Hội 

đồng dân biểu tỉnh Nagasaki. 

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019, 

phương hướng và nhiệm vụ năm 2020. Kính trình HĐND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban TVQH; 

- Ban Công tác đại biểu –UBTV Quốc hội; 

- TTTU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: TU, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TTHĐND, UBND các huyện, TX,TP; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu VT, TH (Ánh).  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Minh 
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Phụ lục 1. DANH MỤC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA 

TẠI CÁC KỲ HỌP 10, 11, 12 và 13, HĐND TỈNH KHÓA IX 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

 

STT NGHỊ QUYẾT NỘI DUNG 

I. Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX – Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 

Nghị quyết cá biệt 

1  01/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2019 

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

2  02/NQ-HĐND 

ngày 10/7/2019 

Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 

3  03/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 

4  04/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 

Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 

- 2021 

5  05/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019  

Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 

cuối năm 2019 

6  06/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019  

Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương (còn 

lại) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới năm 2019 

7  07/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019  

Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 

8  08/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019  

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019 

9   09/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 

Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án  nhóm B, nhóm C 

trọng điểm 

10  10/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019  

Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 

 

11  11/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019  

Về chuyển nguồn và phương án phân bổ nguồn vượt thu, tiết 

kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018 

 

12  12/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019  

Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 

thực hiện cho vay 

13  13/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019  

Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chính sách pháp luật bảo 

hiểm y tế; hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn các 

huyện miền núi của tỉnh 

14  14/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019  

Chương trình giám sát năm 2020 

15  15/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019  

Kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX 
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STT NGHỊ QUYẾT NỘI DUNG 

Nghị quyết quy phạm pháp luật 

16  01/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019  

Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và 

di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 

17  02/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019  

Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động 

khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2019 – 2025 

 

18  03/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019  

Quy định về phân cấp, quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

19  04/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019  

Quy định mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi 

sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do tỉnh Quảng Nam tổ chức 

20  05/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019  

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với lưu học 

sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại các cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng công lập trên địa bàn tỉnh 

21  06/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019  

Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp của 

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh 

22  07/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019  

Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ 

chức đàm phán và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh 

23  08/2019/NQ-

HĐND ngày 

12/7/2019  

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi 

trên địa bàn tỉnh 

II. Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX 

Nghị quyết cá biệt 

24  16/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 
Thông qua Đề án thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

25  17/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn các huyện Quế 

Sơn, Nông Sơn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2021. 

26  18/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 
Đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường tại thành phố 

Tam Kỳ, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

27  19/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 
Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và nhóm C 

trọng điểm. 

28  20/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 
Bổ sung danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất 

lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.  

29  21/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 
Chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương 

đầu tư đối với 09 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn 

tỉnh.  
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STT NGHỊ QUYẾT NỘI DUNG 

30  22/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 
Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công 

tác huy động, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp của người 

dân trên địa bàn tỉnh. 

 

31  23/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX 

Nghị quyết quy phạm pháp luật 

32  09/2019/NQ-

HĐND ngày 

03/10/2019 

Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân 

chia giữa các cấp ngân sách ở đại phương.  

33  10/2019/NQ-

HĐND ngày 

03/10/2019 

Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và 

đào tạo; chính sách hỗ trợ ôn tập đối với học sinh người dân tộc 

thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa 

bàn tỉnh.  

34  11/2019/NQ-

HĐND ngày 

03/10/2019 

Quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về 

nhà ở trên địa bàn tỉnh.  

35  12/2019/NQ-

HĐND ngày 

03/10/2019 

Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm 

nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế 

độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

III. Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX 

36  24/NQ-HĐND 

ngày 18/10/2019 

Thông qua đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 

huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2021 

IV. Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa IX 

 Nghị quyết cá biệt 

37  25/NQ-HĐND 

ngày 29/11/2019 

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Nam nhiệm kỳ 2016-2021 

38  26/NQ-HĐND 

ngày 29/11/2019 

Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021 

39  27/NQ-HĐND 

ngày 29/11/2019 

Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 

2016 – 2021 

40  28/NQ-HĐND 

ngày 29/11/2019 

Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 

41  29/NQ-HĐND 

ngày 29/11/2019 

Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 

42  30/NQ-HĐND 

ngày 29/11/2019 

Đổi tên 01 tuyến đường tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy 

Xuyên và đặt tên đường ven biển tỉnh Quảng Nam 

43  31/NQ-HĐND 

ngày 29/11/2019 

Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, sửa đổi Nghị 

quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh 
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STT NGHỊ QUYẾT NỘI DUNG 

44  32/NQ-HĐND 

ngày 29/11/2019 

Kết quả kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa IX 

 Nghị quyết quy phạm pháp luật 

45  13/2019/NQ-

HĐND ngày 

29/11/2019 

Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2020 
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Phụ lục 2. DANH MỤC CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 14 – 

 KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2019, HĐND TỈNH KHÓA IX 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

 

STT NỘI DUNG 
1  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

2  Dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 

3  Quyết toán ngân sách năm 2018 

4  Kế hoạch đầu tư công năm 2020 

5  Bổ sung danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 

6  Danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 

7  Quy định bảng giá đất 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh 

8  Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

năm 2020 

  9 Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-

2021 

 10 Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020 

 11 Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện 

miền núi cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2022 

 12 Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuôc̣ phaṃ vi thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuôc̣ tỉnh Quảng Nam 

 13 Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 14 Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 15 Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh 

 16 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND    tỉnh 

về Kiên cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh và đề xuất định hướng 

phát triển giai đoạn 2021-2025 

 17 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về 

Phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh và đề xuất định 

hướng phát triển giai đoạn 2021-2025 

 18 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015; Nghị quyết số 

30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị 

quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích 

đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016 - 2020 
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