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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng
đầu năm; phương hướng và nhiệ m vụ 6 tháng cuối năm

2020 
 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Hoạt động
giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; căn cứ Chương trình số
05/CTr-HĐND ngày 14/01/2020 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình
công tác năm 2020; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng
đầu và phương hướng, nhiêṃ vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Công tác chuẩn bị các kỳ họp Hội đồng nhân dân

Căn cứ các quy định của pháp luật  và Nghị quyết  số 40/NQ-HĐND ngày
17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020, từ đầu
năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan
liên quan chuẩn bị nội dung tổ chức 02 kỳ họp (chuyên đề và thường lê)̣. 

Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) được tổ chức vào ngày 21/4/2020 trong bối
cảnh dịch bêṇh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Do vâỵ, công tác
chỉ đạo tổ chức kỳ họp được thực hiêṇ chăṭ chẽ; tuân thủ chỉ đạo của Trung ương
và tỉnh về thực hiêṇ các biêṇ pháp phòng, chống dịch bêṇh, Thường trực HĐND
tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp dưới hình thức trực tuyến tại 04
điểm cầu ở tỉnh, giới hạn thành phần tham dự, triển khai đầy đủ các biêṇ pháp đảm
bảo an toàn, phòng ngừa dịch bêṇh. Nôị dung kỳ họp được chuẩn bị cơ bản chu
đáo; đối với nôị dung có tác đôṇg lớn đến cán bô ̣cơ sở1, Thường trực HĐND tỉnh
đã chủ trì  tổ chức Hôị  nghị trực tuyến lấy ý kiến rôṇg rãi  của các ngành, địa
phương, làm cơ sở để định hướng ban hành nghị quyết.   Tại kỳ họp này, HĐND

1 Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiêṃ đối với người hoạt đôṇg không
chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công viêc̣ của thôn, tổ
dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
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tỉnh đã thông qua 14 nghị quyết, quyết định các nôị dung thuôc̣ thẩm quyền2; xem xét
cho ý kiến đối với 02 báo cáo và 04 tờ trình của UBND tỉnh3.

Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan
chuẩn bị nôị dung, chương trình kỳ họp thường lê ̣giữa năm (kỳ họp thứ 16). Để
chuẩn bị tốt kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng sớm kế hoạch
nhằm chủ đôṇg trong công tác chuẩn bị, nâng cao chất lượng nôị dung trình kỳ
họp; phối hợp UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát sự cần thiết, cơ
sở pháp lý và khả năng nguồn lực trước khi quyết định các nôị  dung đưa vào
chương trình kỳ họp.  Tại  kỳ họp này,  ngoài  xem xét  các nôị  dung thường lê,̣
Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị các nôị dung chuyên đề
trình HĐND tỉnh như: Phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách do dự báo ngân
sách địa phương hụt thu; Chính sách hỗ trợ đối với cán bô,̣ công chức được điều
đôṇg giữ chức vụ chủ chốt tại các Hôị đăc̣ thù trên địa bàn tỉnh; Quy định xử lý các

2 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về xác nhâṇ kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiêṃ
kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hồ Quang Bửu; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về miễn nhiêṃ
Ủy viên UBND tỉnh nhiêṃ kỳ 2016 – 2021 đối với ông Võ Văn Hùng; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND
ngày 21/4/2020 về miễn nhiêṃ Ủy ban UBND tỉnh nhiêṃ kỳ 2016 – 2021 đối với bà Lê Thị Thủy; Nghị
quyết số 04/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiêṃ kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết
số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn
ngân sách Trung ương; Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về phương án phân bổ kế hoạch
vốn năm 2020; Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về chấp hành chủ trương đầu tư 15 dự án
đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị thuôc̣ thẩm quyền HĐND tỉnh; Nghị quyết số 08/NQ-
HĐND ngày 21/4/2020 về bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vâṭ liêụ xây dựng thông thường trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày
21/4/2020 về bổ sung quy hoạch khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020;
định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về bổ sung danh mục dự án thu
hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyêṇ: Duy Xuyên, Phú Ninh, Bắc Trà My
và thành phố Hôị An; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh về kỳ họp thứ 15,
HĐND tỉnh khóa IX; Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về cơ chế khuyến khích đầu tư,
hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tâp̣ trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030;
Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiêṃ đối
với người hoạt đôṇg không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Khối đôị trưởng; mức
bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiêṃ đối với người trực tiếp tham gia công viêc̣ ở thôn, tổ dân phố trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về quy định mức khuyến khích
cho các tâp̣ thể, cá nhân lâp̣ thành tích cao tại các cuôc̣ thi thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
3 Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiêṇ kế hoạch đầu
tư công giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; Báo cáo số
28/BC-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiêṇ dự án khẩn cấp Gia cố đê
bao, hê ̣thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hôc̣ chứa rác dự phòng tại khu chứa và xử lý rác thải Đại
Hiêp̣, huyêṇ Đại Lôc̣; Tờ trình số 1604/TTr-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh về không đầu tư môṭ
số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách tỉnh; Tờ trình số
1183/TTr-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh về viêc̣ điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Xử lý
nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) và dự án Bêṇh viêṇ Đa khoa khu vực miền núi phía
Bắc Quảng Nam; Tờ trình số 1247/TTr-UBND ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về phân cấp nhiêṃ vụ chi
đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách tâp̣ trung và nguyên tắc, tỷ lê ̣phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng
nguồn vốn đầu tư công, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Tờ trình số 2195/TTr-
UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo ngân sách
địa phương hụt thu.
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cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo Điều 63a
Luâṭ sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Luâṭ PCCC; Quy định nôị dung chi, mức chi
từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiêṇ hoạt đôṇg khuyến nông áp dụng trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam; Quy định nôị dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân,
chế  đô ̣ hỗ  trợ  nạn  nhân  quy  định  tại  Nghị  định  số  09/2013/NĐ-CP  ngày
11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành môṭ số điều của Luâṭ Phòng,
chống mua bán người; Đăṭ  tên đường tại thành phố Hôị An, thị trấn Hà Lam,
huyêṇ Thăng Bình, thị trấn Nam Phước, huyêṇ Duy Xuyên và môṭ số địa phương
trong tỉnh;…

2. Về hoạt động giám sát

a) Giám sát thường kỳ

Thường trực HĐND tỉnh duy trì hoạt đôṇg giám sát thường kỳ giữa hai kỳ
họp thông qua viêc̣  tổ chức các phiên họp thường kỳ và phiên họp giải  trình;
thường xuyên theo dõi, giám sát quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của
HĐND cấp huyện. Ngoài ra, công tác rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghị
quyết chuyên đề do HĐND tỉnh ban hành cũng được chú trọng để kiến nghị xử lý
phù hợp quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. 

b) Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị của công dân 

Từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tổng
hợp những kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10 đã được UBND tỉnh trả lời tại kỳ họp
thứ 14 và có văn bản yêu cầu UBND tỉnh báo cáo kết quả viêc̣ giải quyết4. Đồng
thời, để thu thâp̣ đầy đủ thông tin làm cơ sở đánh giá chính xác, Thường trực
HĐND tỉnh giao các ban của HĐND tỉnh lồng ghép nôị dung kiến nghị cử tri theo
lĩnh vực phụ trách vào các cuộc giám sát, khảo sát thường kỳ để thu thâp̣ thông tin
về tiến đô,̣ kết quả giải quyết. Ngoài ra, đối với những kiến nghị cử tri chưa được
giải quyết dứt điểm được nêu tại báo cáo kết quả giám sát viêc̣ giải quyết kiến nghị
cử tri sau kỳ họp thứ 9, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản yêu cầu UBND tỉnh
báo cáo kết quả giải quyết để tiến hành giám sát, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp
thứ 16 xem xét.

Hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân
được thực hiêṇ thông qua hoạt đôṇg tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố
cáo,  kiến  nghị,  phản ánh của  công dân.  Ngoài  viêc̣  tiếp  nhâṇ,  xử lý  đơn thư,
Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên chỉ đạo công tác theo dõi và giám sát viêc̣
giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, đối với những đơn thư

4 Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo báo cáo kết quả giải quyết 29 kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 10 thuôc̣ các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông, nông nghiêp̣, tài nguyên, môi trường,
chế đô,̣ chính sách,…
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được  chuyển  nhưng  quá  thời  hạn  quy  định  mà  không  phản  hồi,  Thường trực
HĐND tỉnh có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả
giải quyết5.

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

Thường trực HĐND tỉnh luôn chủ động trong việc điều hòa hoạt động của các
ban HĐND tỉnh, tạo điều kiện cho các ban thực hiện hoạt động theo quy định pháp
luật. Thường trực HĐND tỉnh duy trì thường xuyên họp giao ban hằng tuần với
lãnh đạo các ban và Văn phòng HĐND tỉnh để kịp thời cho ý kiến về các vấn đề có
liên quan6. Trong công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, Thường trực HĐND
tỉnh luôn điều hòa, phân công các ban thẩm tra các nội dung phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ; xây dựng lịch giám sát, khảo sát chung,  sắp xếp hợp lý về thời
gian khảo sát, làm viêc̣ của các ban với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đảm
bảo thành phần tham gia và hạn chế chồng chéo, trùng lắp. Bên cạnh đó, Thường
trực HĐND tỉnh cũng linh hoạt điều chuyển nội dung tương thích để giảm tải nội
dung giữa các ban. 

4. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh 

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được Thường trực HĐND
tỉnh thực hiện đúng quy định. Thay măṭ HĐND tỉnh, từ đầu năm đến nay, Thường
trực HĐND tỉnh đã tổ chức 04 buổi tiếp công dân với 35 lượt công dân/24 vụ viêc̣
tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, trong đó có 07 đoàn đông người; tiếp nhận 89 đơn
các loại (qua tiếp dân và qua đường bưu điêṇ). Đến nay, Thường trực HĐND tỉnh
đã xử lý 76/82 đơn đủ điều kiêṇ (đạt 92,6%), trong đó chuyển đến cơ quan có
thẩm quyền xem xét giải quyết 51 đơn (trong đó có 28 văn bản đề nghị báo cáo
kết quả); hướng dẫn, trả lời, đề nghị cung cấp thông tin 11 đơn; lưu 14 đơn. Đến
nay, có 24/28 đơn đã chuyển nhâṇ được văn bản phản hồi của cơ quan có thẩm
quyền giải quyết (đạt tỷ lệ 85,7%). Đối với những đơn chưa báo cáo kết quả giải
quyết, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo có văn bản đôn đốc, theo dõi và
giám sát viêc̣ giải quyết.

5. Hoạt đôṇg tiếp xúc cử tri

5 Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 03 văn bản đôn đốc các địa phương báo cáo
kết quả giải quyết đơn của công dân để theo dõi, giám sát.
6 Cho ý kiến về chấp thuâṇ chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Yến Hà My tại Đô thị mới Điêṇ Nam –
Điêṇ Ngọc; cho ý kiến điều chỉnh chấp thuâṇ chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị  QNK1 tại Đô thị mới
Điêṇ Nam - Điêṇ Ngọc; dự thảo đề án xác định Bô ̣tiêu chí làm cơ sở giao biên chế công chức cho các sở,
ban, ngành, UBND các huyêṇ, thị xã, thành phố thuôc̣ tỉnh Quảng Nam; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách Trung ương; cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020;
chuyển nguồn kinh phí Quỹ bảo trì đường bô ̣chưa sử dụng sang năm 2020;…
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Ngay sau kỳ họp thứ 14, Thường trực HĐND tỉnh đã có thông báo, hướng dẫn
các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và các
cơ quan liên quan thống nhất thời gian, địa điểm để đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc
cử tri theo quy định. Tuy nhiên, do tình hình dịch bêṇh Covid-19 diễn biến phức
tạp nên Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo viêc̣ lấy ý kiến cử tri bằng hình thức
phù hợp để hạn chế tâp̣ trung đông người. Qua tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến
nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển đến UBND tỉnh trả lời đối với
những nôị dung thuôc̣ thẩm quyền giải quyết của tỉnh7. Đối với các kiến nghị thuôc̣
thẩm quyền của các bô,̣ ngành trung ương, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến
Đoàn Đại biểu Quốc hôị để phối hợp chuyển các cơ quan trung ương giải quyết, trả
lời8. 

Trước kỳ họp thứ 16, Thường trực HĐND tỉnh có văn bản đề nghị các vị đại
biểu HĐND tỉnh khóa IX tham dự và thu thâp̣ ý kiến, kiến nghị của cử tri thuôc̣
thẩm quyền của tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hôị sau kỳ họp thứ
9, Quốc hôị khóa XIV. Các kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh
phân loại, tổng hợp đầy đủ, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16; đồng thời, đề
nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết, trả lời cho cử tri.

6. Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND và xử lý các nội dung phát sinh
giữa hai kỳ họp

Từ đầu năm đến nay,  Thường trực HĐND tỉnh đã  tổ  chức 05 phiên họp
thường kỳ và 01 phiên họp giải trình về “Viêc̣ chấp hành pháp luâṭ về đầu tư công
và tình hình triển khai thực hiêṇ các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh quyết định
chủ trương đầu tư” vào cuối tháng 6. Chất lượng các phiên họp thường kỳ ngày
càng được nâng lên, nôị dung các phiên họp được chuẩn bị chu đáo, ngoài viêc̣
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tháng trước, bàn nhiệm vụ tháng tiếp
theo, Thường trực HĐND tỉnh còn xem xét tiến đô ̣thực hiêṇ các kết luâṇ tại phiên
họp trước của các cơ quan liên quan; tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết
của HĐND tỉnh; xem xét cho ý kiến về kết quả khảo sát của Ban Pháp chế, Ban
Dân tôc̣ HĐND tỉnh; xem xét và quyết định các nôị dung trình kỳ họp thứ 15, 16,
HĐND tỉnh khóa IX… 

Lần đầu tiên tổ chức phiên họp giải trình nên Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ
đạo công tác chuẩn bị chu đáo: Sớm ban hành kế hoạch, đề nghị UBND tỉnh chuẩn
bị báo cáo về “Thực trạng thực thi pháp luâṭ về đầu tư công; công tác phối hợp

7 Tại Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 18/3/2020 và Báo cáo số 10/BC-HĐND ngày 26/3/2020, Thường
trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển 75 kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh đề nghị giải quyết, trả lời.
8 Tại Công văn số 65/HĐND-VP ngày 26/3/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 14 kiến nghị của
cử tri thuôc̣ thẩm quyền giải quyết, trả lời của cơ quan Trung ương đến Đoàn ĐBQH để phối hợp, tổng
hợp chuyển đến Trung ương. 
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triển khai thực hiêṇ các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C trọng điểm sau khi được cấp
có thẩm quyền phê duyêṭ chủ trương đầu tư từ năm 2016 đến năm 2019”; giao Ban
Kinh tế - Ngân sách tổ chức khảo sát, làm viêc̣ với các cơ quan, đơn vị, địa phương
liên quan để nắm rõ thông tin, xây dựng báo cáo phục vụ phiên họp. Phiên họp
diễn ra nghiêm túc; các đại biểu tích cực tham gia chất vấn; báo cáo của Thường
trực HĐND tỉnh đã đề cập đầy đủ, cụ thể về thực trạng, nguyên ngân và đưa ra
nhiều kiến nghị về giải pháp để thực hiêṇ có hiêụ quả đầu tư công trong thời gian
đến.

Thực hiện Nghị quyết 629/2018/NQ-UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy
ban Thường vụ Quốc hôị, các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuôc̣ thẩm quyền
HĐND được Thường trực HĐND tỉnh xem xét  cho ý kiến về nguyên tắc, chủ
trương và đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm
quyền như: Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C; chấp thuâṇ
chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị; đưa ra
khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh
đối với 05 dự án9; bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vâṭ liêụ xây dựng thông
thường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;
điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng
Nam (giai đoạn 1) và dự án Bêṇh viêṇ Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng
Nam; phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 còn lại; rà soát phương án cắt giảm dự toán
chi ngân sách năm 2020… Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã xem xét cho
ý kiến môṭ số nôị dung thuôc̣ thẩm quyền như: Chuyển nguồn kinh phí Quỹ bảo trì
đường bô ̣chưa sử dụng sang năm 2020; điều chỉnh cục bô ̣Quy hoạch chung xây
dựng thị trấn Tân An, huyêṇ Hiêp̣ Đức giai đoạn 2015 - 2025; chấp thuâṇ chủ
trương đầu tư dự án Khu đô thị Yến Hà My; định mức sử dụng xe ô tô chuyên
dùng trong lĩnh vực y tế; … 

7. Mối quan hệ công tác với các cơ quan liên quan

Thường trực HĐNĐ tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban
MTTQ Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh trong viêc̣ chuẩn
bị các nội dung trình kỳ họp thứ 15 và 16; phối hợp với các cơ quan liên quan
trong việc đề xuất nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; phối hợp cung cấp
thông tin về các nôị dung trình HĐND tỉnh năm 2020 để Ban Thường trực Ủy ban
MTTQ Viêṭ Nam tỉnh lựa chọn tổ chức phản biêṇ, thực hiêṇ tốt quy chế phối hợp
trong các hoạt đôṇg có liên quan…

9 05 dự án: Hoàn thiêṇ hiêṇ đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam; Cầu Phước Trạch,
thành phố Hôị An; Kè khẩn cấp chống sạt khu vực Cửa Lở, xã Tam Hải, huyêṇ Núi Thành; Cấp nước cho
các khu nông nghiêp̣ công nghê ̣cao vùng Đông tỉnh Quảng Nam; Nâng cấp và mở rôṇg đường Hùng
Vương, thành phố Tam Kỳ.
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Trong quan hê ̣công tác với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND
tỉnh, các ban HĐND tỉnh thường xuyên phối hợp tham gia góp ý các dự án luâṭ
theo yêu cầu10; phối hợp tham gia báo cáo những khó khăn, vướng mắc, bất câp̣
trong quá trình triển khai thực hiêṇ chính sách pháp luâṭ; báo cáo những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiêṇ Luâṭ Đất đai năm 2013 và các văn
bản liên quan để Đoàn Đại biểu Quốc hôị tham gia ý kiến tại kỳ họp Quốc hôị. Cử
đại diêṇ tham gia Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hôị về “Tình hình thực
hiêṇ chính sách, pháp luâṭ về quản lý, sử dụng, cấp giấy chứng nhâṇ quyền sử
dụng đất đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020”;
“Tình hình thực hiêṇ tín dụng chính sách xã hôị, tín dụng có hỗ trợ của nhà nước
(giai đoạn từ 01/01/2013 đến 30/9/2019) và viêc̣ thực hiêṇ thí điểm xử lý nợ xấu
của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; phối hợp tạo điều kiêṇ cho
đại biểu HĐND tỉnh tham dự và thu thâp̣ kiến nghị của cử tri thuôc̣ thẩm quyền
giải quyết của tỉnh trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX tại buổi tiếp xúc cử tri
của đại biểu Quốc hôị sau kỳ họp thứ 9, Quốc hôị khóa XIV; phối hợp chuyển kiến
nghị của cử tri đến các cơ quan trung ương để giải quyết, trả lời theo thẩm quyền…

8. Một số hoạt động khác

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm
pháp luật thuôc̣ lĩnh vực quản lý của các bô ̣11; thực hiêṇ chế đô ̣báo cáo theo yêu
cầu của các cơ quan trung ương; theo dõi, hướng dẫn hoạt đôṇg HĐND cấp huyêṇ;
phê chuẩn kết quả miễn nhiêṃ, bầu bổ sung môṭ số chức danh lãnh đạo HĐND cấp
huyêṇ.

Tham dự kỳ họp thứ 09, Quốc hôị khóa XIV tại điểm cầu của tỉnh.

Các thành viên Thường trực HĐND là đại biểu HĐND tỉnh tham dự tiếp xúc
cử tri cùng đại biểu Quốc hôị, thu thâp̣ ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ
16, HĐND tỉnh khóa IX.

Tổ chức thăm và tặng quà tại xã biên giới La Dêê, huyêṇ Nam Giang nhân dịp
Tết Nguyên đán Canh Tý 2020…

9. Đánh giá chung

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật; chất lượng các phiên họp thường kỳ
ngày càng được nâng lên rõ rêṭ, phiên họp giải trình được chú trọng; vai trò, trách

10 Dự thảo Luâṭ Đầu tư công theo phương thức đối tác công tư; dư thảo Luâṭ Doanh nghiêp̣ (sửa đổi); dự
thảo Luâṭ Đầu tư (sửa đổi); dự thảo Luâṭ Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; dự thảo Luâṭ Cư trú; dự thảo Luâṭ
Biên phòng; dự thảo Luâṭ sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Luâṭ Xây dựng; dự thảo Luâṭ Người lao đôṇg
Viêṭ Nam đi làm viêc̣ ở nước ngoài theo hợp đồng.
11 Tự kiếm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luâṭ thuôc̣ lĩnh vực quản lý của Bô ̣Tài chính; rà soát, lâp̣
danh mục, tự kiểm tra văn bản theo chuyên đề giá theo yêu cầu của Bô ̣Tư pháp.
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nhiệm của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh ngày càng phát huy. Công tác
chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp được thực hiện chu đáo. 

Trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh đã làm
tốt việc điều hòa hoạt động của các ban HĐND tỉnh, tăng cường công tác phối hợp
giữa các ban trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Công tác phối hợp hoạt động với
Đoàn ĐBQH, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan ngày
càng chặt chẽ; đặc biệt là trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp,
xây dựng chương trình giám sát, tiếp xúc cử tri, góp ý luật…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh
trong 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế nhất định. Do tình hình dịch bêṇh
Covid-19 diễn biến phức tạp nên môṭ số hoạt đôṇg diễn ra không theo kế hoạch;
kỳ họp thứ 15 lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến nên vẫn còn môṭ số sai sót;
chưa tổ chức hoạt đôṇg giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của
công dân theo vụ viêc̣ cụ thể… 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt đôṇg; phát huy vai trò của từng
thành viên Thường trực HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phát huy hiệu quả hoạt
động của các ban HĐND tỉnh.

2. Phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Viện trưởng Viện
kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án 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 và chuyên
đề. Xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp, quyết định phân công các ban HĐND tỉnh
thẩm tra các nôị dung trình kỳ họp.

3. Duy trì tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh hằng tháng. Phối hợp
UBND tỉnh, các ngành và địa phương xử lý kịp thời, cho ý kiến đối với các vấn đề
phát sinh theo đúng quy định pháp luật và thẩm quyền của Thường trực HĐND
tỉnh.

4. Tổ chức các phiên họp giải trình về “Chấp hành pháp luâṭ về quản lý, sử
dụng đất tại các dự án cho thuê đất, giao đất, các dự án gia hạn thời hạn sử dụng
đất; tiến đô ̣và kết quả thực hiêṇ các dự án cấp giấy chứng nhâṇ quyền sử dụng
đất”; “Công tác quản lý và thực hiêṇ quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh”; “Các vấn
đề liên quan công tác xây dựng chính quyền, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bô ̣
máy”.

5. 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. Giao
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nhiệm vụ các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử
tri.

6. Tổ chức hôị nghị giao ban thường niên với Thường trực HĐND cấp huyêṇ;
phối hợp chuẩn bị nôị dung Hôị nghị giao ban khu vực Nam Trung bô ̣và Tây
Nguyên.

7. 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. Thông báo viêc̣ tổ
chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi
các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời. Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến
nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14.

8. 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.

9. Tham gia giám sát chuyên đề về “giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri
từ đầu nhiêṃ kỳ Quốc hôị khóa XIV đến nay” theo đề nghị phối hợp của Đoàn Đại
biểu Quốc hôị tỉnh.

10. Tham dự kỳ họp Quốc hôị; góp ý vào các dự án luâṭ. 

11. Tổ chức đi khảo sát thực tế về các dự án xử lý rác thải tại môṭ số tỉnh phía
Bắc.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền. 

 Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động  trong 6 tháng đầu năm, phương
hướng, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh khóa
IX, kính báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:                                                                    
- Ủy ban TVQH;
- Ban Công tác đại biểu - UBTV Quốc hội;     
- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, Ủy ban MTTQ Viêṭ Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;  
- VP:  Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các Phòng;                          
- Lưu VT, CVTH (Châu).    

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT.  CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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