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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội sách HĐND tỉnh về kết quả rà soát, 

đánh giá một số nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành

Qua xem xét Báo cáo 135/BC-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về kết 
quả rà soát, đánh giá một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong thời gian 
qua trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, báo cáo của các ngành, địa phương liên quan 
kết hợp với thông tin qua giám sát, khảo sát; Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh 
báo cáo như sau:

1. Kết quả rà soát, đánh giá của UBND tỉnh
Theo báo cáo của UBND tỉnh, trên lĩnh vực văn hóa – xã hội có 19 Nghị 

quyết đã được UBND tỉnh rà soát, đánh giá; trong đó, 11 Nghị quyết có thời gian 
thực hiện đến năm 2020, 06 Nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2021, 02 
Nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2025. Kết quả rà soát, đánh giá cụ thể 
như sau:

- Có 01 Nghị quyết đề nghị dừng thực hiện.
- Có 02 Nghị quyết đề nghị sửa đổi, bổ sung. 
- Có 02 Nghị quyết đề nghị kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2021.
- Có 02 Nghị quyết đề nghị tiếp tục thực hiện. 
- Có 12 Nghị quyết đề nghị công bố hết hiệu lực, đồng thời đề nghị tiếp tục 

thực hiện hoặc ban hành Nghị quyết mới cho giai đoạn 2021-2025. 
2. Đánh giá và đề xuất của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh
Ban cơ bản thống nhất với kết quả rà soát, đánh giá của UBND tỉnh tại Báo 

cáo 135/BC-UBND. Ngoài ra, Ban có một số ý kiến như sau:
a) Đối với 11 Nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2020:
Ban đề nghị công bố danh mục Nghị quyết hết hiệu lực thi hành đối với 07 

nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2020, đồng thời đề nghị UBND tỉnh 
đánh giá kết quả thực hiện; hiệu quả, tác động tích cực của các chính sách đối với 
sự phát triển KT-XH địa phương và với đối tượng hưởng lợi, những thuận lợi, khó 
khăn, vướng mắc, những nội dung chính sách thiếu tính khả thi, thiếu tính thực tiễn 
của các nghị quyết. Trên cơ sở đó, căn cứ các quy định của Trung ương, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và tình hình thực tế của tỉnh 
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trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, xem xét sự cần thiết, tính cấp 
thiết, các nguồn lực để nghiên cứu ban hành chính sách mới 

Đối với 03 Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện: có 02 NQ đã được sửa 
đổi bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2021. Đề nghị UBND tỉnh 
đánh giá tổng kết thực hiện các nghị quyết về tu bổ di tích, căn cứ tình hình thực 
tiễn  để đề nghị ban hành chính sách mới. Có 01 nghị quyết đề nghị sơ kết việc 
thực hiện giai đoạn 2019-2020, đồng thời thống nhất điều chỉnh số lượng theo thực 
tế biến động hàng năm. Có 01 nghị quyết Ban thống nhất dừng thực hiện, đồng 
thời đề nghị UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế của Trung ương.

(Đề xuất cụ thể theo phụ lục I)
b) Đối với 06 Nghị quyết có giai đoạn thực hiện đến năm 2021: 
Đề nghị UBND tỉnh đánh giá việc thực hiện đối với 04 Nghị quyết và công 

bố hết hiệu lực theo thời gian vào cuối năm 2021. 
Riêng đối với 02 nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về mức thu 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 
2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết số 
31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về quy định chính sách đối với học sinh và giáo 
viên các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 
2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021, Ban đề nghị đánh giá tổng kết việc thực hiện và 
công bố hết hiệu lực vào cuối năm học 2020-2021.

(đề xuất cụ thể theo phụ lục II)
c) Đối với 02 Nghị quyết có giai đoạn thực hiện đến năm 2025 
Đề nghị UBND tỉnh đánh giá quá trình triển khai thực hiện đến năm 2020, 

nhất là các nội dung của cơ chế chính sách không hiệu quả, thiếu tính khả thi, thiếu 
thực tiễn hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như văn bản cấp 
trên (đề xuất cụ thể theo phụ lục III).

d) Đối với các nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2020 và 2021 chưa 
được UBND tỉnh rà soát, đánh giá tại Báo cáo số 135/BC-UBND, Ban đề nghị 
UBND tỉnh rà soát, đánh giá bổ sung (đề xuất cụ thể theo phụ lục II).

Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các Nghị quyết HĐND tỉnh trên 
lĩnh vực văn hóa – xã hội có thời gian thực hiện đến năm 2020 và 2021. Kính báo cáo 
Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, CV;
- Lưu VT.

TM. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI 
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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