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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:   121   /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày   03   tháng  12  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; 

 phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương,  Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, 

Chương trình công tác năm 2020; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt 

động năm 2020, phương hướng và nhiệm vụ năm 2021 như sau: 

I. TỔ CHỨC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

Trong năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX đã bầu 01 Phó Chủ tịch HĐND 

tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm 02 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (nghỉ hưu 

theo chế độ); cho thôi làm nhiệm vụ 08 đại biểu HĐND tỉnh theo nguyện vọng. 

Hiện nay, Thường trực HĐND tỉnh có 07 đồng chí gồm 02 đồng chí hoạt 

động kiêm nhiệm1 và 05 đồng chí hoạt động chuyên trách2. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

1. Chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của luật, từ đầu năm đến nay, 

HĐND tỉnh đã tổ chức 05 kỳ họp (gồm 04 kỳ họp chuyên đề và 01 kỳ họp 

thường lệ giữa năm 20203), xem xét ban hành 78 nghị quyết trên các lĩnh vực 

(chi tiết theo Phụ lục). 

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 thứ 20- kỳ họp thường lệ cuối năm từ 

ngày 07-08/12/2020. Tại kỳ họp này, tập trung xem xét các nội dung thường lệ 

theo luật định và một số nội dung khác theo thẩm quyền (theo kế hoạch tổ chức 

các kỳ họp).  

                                                 
1 Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh. 
2 01 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp 

chế của HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. 
3 Kỳ hop̣ thứ 15 (kỳ hop̣ chuyên đề) đươc̣ tổ chức vào ngày 21/4/2020 

Kỳ hop̣ thứ 16 (kỳ hop̣ thường lê ̣giữa năm) đươc̣ tổ chức từ ngày 14 - 15/7/2020 

Kỳ hop̣ thứ 17 (kỳ họp chuyên đề) đươc̣ tổ chức vào ngày 17/9/2020 

Kỳ hop̣ thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) đươc̣ tổ chức vào ngày 02/11/2020 

Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) được tổ chức vào ngày 20/11/2020 
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Để chuẩn bi ̣tốt các kỳ họp, ngay từ đầu năm, căn cứ chương trình kỳ họp 

được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh 

đã ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, phân giao nhiệm vụ cụ 

thể các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị các nội dung. Tại các phiên họp 

định kỳ hằng tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá, rút kinh nghiệm việc 

tổ chức những kỳ họp vừa qua và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên 

môn làm rõ cơ sở pháp lý, thực tiễn, tiến độ xây dựng các đề án, dự thảo nghị 

quyết, khả năng cân đối nguồn lực thực hiện để thống nhất đưa vào chương trình 

kỳ họp tiếp theo. Trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, Thường trưc̣ HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan đã có sư ̣

phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị xây dưṇg dư ̣thảo nghị quyết, thẩm 

tra dư ̣thảo nghị quyết trước khi trình HĐND xem xét, quyết định. 

Đối với các nội dung nhân sự trình các kỳ họp HĐND tỉnh theo thẩm 

quyền, Thường trực HĐND tỉnh, chuẩn bị chu đáo về quy trình đảm bảo trình 

tự, thủ tục theo luật định. 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. 

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

hợp chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh4; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, tạo thuận lợi cho 

đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, cho ý kiến thảo luận tại kỳ họp.  

2. Hoạt động giám sát 

a) Giám sát thường kỳ 

Năm 2020 HĐND tỉnh không tổ chức giám sát chuyên đề. Do đó trong thời 

gian giữa 2 kỳ họp, HĐND tỉnh triển khai hoạt động giám sát thông qua việc tổ 

chức các phiên hop̣ thường kỳ và phiên hop̣ giải trình; 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 công tác rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết do 

HĐND ban hành. Trên cơ sở chủ trương của HĐND tỉnh, UBND tỉnh cũng đã 

kịp thời chỉ đạo các ngành tổ chức rà soát, đánh giá và tổng hợp, đề xuất kiến 

nghị kỳ họp HĐND tỉnh xử lý các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành5. 

b) Giám sát việc giải quyết kiến nghi ̣ của cử tri và đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghi ̣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 10, sau kỳ họp thứ 14  

và có văn bản yêu cầu UBND tỉnh báo cáo kết quả viêc̣ giải quyết. Đồng thời, 

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

                                                 
4 Kỳ họp thứ 15 diễn ra trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình 

hình mới nên được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 04 điểm cầu. 
5 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. 
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kỳ để thu thập ̣đầy đủ thông tin làm cơ sở đánh giá chính xác, xây dựng báo cáo 

giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trình tại 02 kỳ họp thường lệ năm 20206 

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, kiến nghị của công 

dân được thực hiện thông qua công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư gửi đến 

HĐND tỉnh. Ngoài việc tiếp nhận,̣ xử lý đơn thư, Thường trực HĐND tỉnh 

thường xuyên chỉ đaọ theo dõi và giám sát viêc ̣giải quyết của các cơ quan, đơn 

vị, điạ phương. Đối với những đơn thư được chuyển nhưng quá thời haṇ quy 

điṇh nhưng không phản hồi, Thường trưc̣ HĐND tỉnh có văn bản đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả giải quyết; chỉ đạo Ban Pháp chế lồng 

ghép trong các  đợt giám sát thường kỳ xem xét, đánh giá, kết quả giải quyết. 

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

Thường trực HĐND tỉnh luôn tích cực, chủ động trong việc điều hòa hoạt 

động của các ban HĐND tỉnh, đảm bảo các hoạt động thống nhất, khoa học, 

hiệu quả. 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 quan.  

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, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch; một số nội dung được linh hoạt điều 

chuyển tương thích để giảm tải nội dung giữa các ban; chỉ đạo Văn phòng 

HĐND tỉnh xây dưṇg lic̣h giám sát, khảo sát chung, sắp xếp hơp̣ lý về thời gian 

khảo sát, làm viêc̣ của các ban với các cơ quan, đơn vi,̣ điạ phương nhằm đảm 

bảo thành phần tham gia và haṇ chế chồng chéo, trùng lắp; chú trọng 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 quan7. 

4. Hoạt động 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. Từ đầu năm đến nay, 42 lượt công dân/26 

                                                 
6 Kỳ hop̣ thứ 16 (kỳ hop̣ thường lê ̣giữa năm) đươc̣ tổ chức từ ngày 14 đến ngày 15/7/2020 

   Kỳ hop̣ thứ 20 (kỳ hop̣ thường lê ̣cuối năm) dự kiến đươc̣ tổ chức từ ngày 09 - 10/12/2020 
7 Ban Pháp chế khảo sát tình hình triển khai thưc̣ hiêṇ các nghi ̣quyết của HĐND tin̉h quy điṇh 

chế đô,̣ chính sách đối với người hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; tổ chức 

và hoạt động của Công an xã theo lô ̣ trình bố tri ́công an chińh quy; khảo sát tổ chức, hoạt động của 

các đơn vị hành chính cấp xã, thôn/tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập, việc thực hiện các quy định pháp 

luật trong tuyển dụng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; khảo sát tình 

hình triển khai thưc̣ hiêṇ các nghi ̣ quyết của HĐND tỉnh. 

Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuôc̣ Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam; khảo sát kết quả thực hiện một số đề tài khoa học, ứng 

dụng vào thực tiễn cuộc sống trên địa bàn tỉnh. 

Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát tình hiǹh triển khai thưc̣ hiêṇ các nghi ̣ quyết của HĐND tỉnh.  

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hiǹh triển khai thưc̣ hiêṇ Nghi ̣ quyết số 46/2018/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy điṇh mức chi hỗ trơ ̣công tác quản lý, bảo vê ̣rừng tư ̣

nhiên trên điạ bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoaṇ 2019 - 2020.  
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vụ việc (có 05 đoàn đông người với 23 người. Tiếp nhận 132 đơn các loại (qua 

tiếp dân và qua đường bưu điêṇ). Xử lý 121/127 đơn đủ điều kiêṇ (đạt 95,3%), 

trong đó chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết 64 đơn (trong 

đó có 33 văn bản đề nghi ̣báo cáo kết quả); hướng dẫn, trả lời, đề nghị cung 

cấp thông tin 33 đơn; lưu 24 đơn. Đến nay, có 29/33 đơn đã chuyển nhâṇ đươc̣ 

văn bản phản hồi của cơ quan có thẩm quyền giải quyết (đạt tỷ lệ  87,9%). 

Trong công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ 

đạo thu thập thông tin, xác minh từng vụ việc để có cơ sở kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đối với 

những đơn chưa báo cáo kết quả giải quyết, Thường trưc̣ HĐND tỉnh tiếp tuc̣ 

chỉ đaọ có văn bản đôn đốc, theo dõi và giám sát viêc̣ giải quyết.  

5. Hoạt động tiếp xúc cử tri 

Hoạt động tiếp xúc cử tri của trong năm 2020 được Thường trực HĐND 

tỉnh triển khai linh hoạt, phù hợp với diễn biễn dịch bệnh và thời tiết. Theo đó, 

đã đề nghị đại biểu HĐND tỉnh đa dạng hóa các hình thức thu thập ý kiến cử tri 

thay vì chỉ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri như trước đây. 

Qua tổng hơp̣, phân loaị ý kiến, kiến nghi ̣ của cử tri, Thường trưc̣ HĐND 

tỉnh đa ̃ chuyển đề nghị UBND tỉnh trả lời những nôị dung thuôc̣ thẩm quyền. 

Đối với các kiến nghi ̣ thuôc̣ thẩm quyền của các bô,̣ ngành Trung ương, Thường 

trưc̣ HĐND tỉnh đề nghị Đoàn Đaị biểu Quốc hôị để phối hơp̣ chuyển các cơ 

quan Trung ương giải quyết, trả lời8.  

6. Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và giải quyết những vấn đề 

phát sinh giữa 02 kỳ họp 

  a) Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh  

 Từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh duy trì nghiêm túc phiên 

họp thường kỳ hằng tháng để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, xem xét, 

giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền, đánh giá rút kinh nghiệm trong công 

tác tổ chức tổ chức kỳ họp và xem xét và quyết điṇh các nôị dung trình kỳ hop̣ thứ 

15, 16, 17,18, 19, 20 HĐND tỉnh khóa IX; tại một số phiên họp có lồng ghép nghe 

UBND tỉnh và các ngành báo cáo, làm rõ về những vấn đề còn nhiều vướng mắc, 

xem xét cho ý kiến về kết quả khảo sát của các ban HĐND tỉnh9. Sau mỗi phiên 

                                                 
8 Công văn số 65/HĐND-VP ngày 26/3/2020, Thường trưc̣ HĐND tỉnh đã chuyển 14 kiến nghi ̣ 

của cử tri thuôc̣ thẩm quyền giải quyết, trả lời của cơ quan Trung ương đến Đoàn ĐBQH để phối hơp̣, 

tổng hơp̣ chuyển đến Trung ương.  
 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 hơp̣ và chuyển 75 kiến nghi ̣ của cử tri đến UBND tỉnh đề nghi ̣ giải 

quyết, trả lời.  

   Báo cáo số 96/BC-HĐND ngày 28/9/2020 về tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, 

HĐND tỉnh khóa IX 
 

9 Phiên họp tháng 3/2020 xem xét Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 12/3/2020 của Ban Pháp 

chế về kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ 

chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; tổ chức và hoạt 

động của Công an xã theo lộ trình bố trí công an chính quy;  
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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.  

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng chương trình tổ chức giám 

sát thông qua hình thức tổ chức phiên họp giải trình đối với 5 nội dung. Trong 

năm đã tổ chức 1 phiên họp giải trình về “viêc̣ chấp hành pháp luâṭ về đầu tư 

công và tình hình triển khai thưc̣ hiện các dư ̣án nhóm B, nhóm C troṇg điểm 

trong kế hoac̣h đầu tư công trung hạn giai đoaṇ 2016 - 2020 đươc̣ HĐND tỉnh 

quyết điṇh chủ trương đầu tư” (tháng 6), 1 nội dung “công tác lập, tổ chức thực 

hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 

2020” được chuyển sang quý I/2021, 3 nội dung được điều chỉnh sang hình thức 

giám sát khác. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo từ khâu ban hành kế 

hoạch; giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo; 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 phuc̣ vu ̣phiên họp. Phiên hop̣ diêñ ra nghiêm túc; 

các đaị biểu tích cực tham gia chất vấn; báo cáo của Thường trưc̣ HĐND tỉnh đã 

đề cập đầy đủ, cụ thể về thực trạng, nguyên ngân và đưa ra nhiều kiến nghị về 

giải pháp để thưc̣ hiêṇ có hiêụ quả đầu tư công trong thời gian đến. 

b) Giải quyết vấn đề phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND 

Để kịp thời phối hợp với UBND tỉnh trong giải quyết những vấn đề có liên 

quan; 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 xem xét cho ý 

kiến đối với một số nội dung theo thẩm quyền10.  Đối với các nội dung chưa phù 

hợp pháp luật, có tác động lớn đã kịp thời có ý kiến đề nghị thực hiện đảm bảo 

theo quy định pháp luật, nhất là đối với các vấn đề về liên quan đến nội dung 

chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, bổ sung quy hoạch, khoáng sản… 

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

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Nghị quyết 629/2019/NQ-

UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vu ̣Quốc hôị, đối với các vấn 

đề phát sinh thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh cho ý 

                                                                                                                                                         
 Phiên họp tháng 5/2020 xem xét Báo cáo số 28/BC-HĐND ngày 12/5/2020 của Ban Dân tộc về kết 

quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự 

nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020.  
10 Chuyển nguồn kinh phí Quy ̃bảo trì đường bô ̣chưa sử duṇg sang năm 2020; điều chỉnh cuc̣ 

bộ Quy hoạch chung xây dưṇg thi ̣ trấn Tân An, huyêṇ Hiêp̣ Đức giai đoaṇ 2015 - 2025; điṇh mức sử 

duṇg xe ô tô chuyên dùng; sử dụng số tiết kiệm chi và các khoản thu để lại chi của ngân sách tỉnh năm 

2019 chuyển sang năm 2020; đính chính tên dự án “Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình 

Dương, Bình Hải, Bình Đào” thành “Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Đại, Bình 

Đào” để đảm bảo phù hợp với têndự án trong Nghị quyết 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội; nguyên tắc chủ trương đầu tư 03 dự án: Khu đô thị xanh Anvie Hà My, Khu đô 

thị hỗn hợp Thái Dương 3 và Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị 

xã Điện Bàn… 
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kiến nguyên tắc, chủ trương và đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định 

theo thẩm quyền11.  

7. Mối quan hệ công tác các cơ quan hữu quan  

Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối quan hệ với UBND, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc 

chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp trong năm 2020; đề xuất nội dung giám sát 

của HĐND tỉnh năm 2021. 

Trong quan hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND tỉnh đã 

phối hợp khá tốt trong việc tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, giám sát thực hiện 

nghị quyết HĐND tỉnh; tổ chức tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết ý kiến, 

kiến nghị cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp làm tốt công tác tuyên 

truyền giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi 

đua; thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. 

Trong quan hê ̣ công tác với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trưc̣ 

HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh thường xuyên phối hơp̣ tham gia góp ý các 

dư ̣án luâṭ theo yêu cầu12; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất câp̣ trong 

quá trình triển khai thưc̣ hiêṇ chính sách pháp luâṭ. Cử đaị diêṇ tham gia các 

                                                 
11 Quyết điṇh chủ trương đầu tư các dư ̣ án nhóm B, nhóm C; chấp thuâṇ chủ trương đầu tư 

các dự án đầu tư xây dưṇg nhà ở thương mại, khu đô thị; đưa ra khỏi kế hoac̣h đầu tư công trung haṇ 

giai đoaṇ 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh đối với 05 dự án; đề nghị cho thực hiện các hồ sơ, thủ tục 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên; 

triển khai thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư dự án khu dân cư trung tâm xã Quế Xuân 1, huyện Quế 

Sơn; dự án khởi công mới đề xuất sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021 – 2025... 

Kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch vốn; Phân bổ kế hoạch vốn đối với nguồn vốn ngân sách 

nhà nước năm 2019 còn lại cho các Chương trình, Nghị quyết HĐND tỉnh và các dự án đã đảm bảo 

thủ tục; chuyển nguồn số tiết kiệm chi và các khoản thu để lại chi của ngân sách tỉnh năm 2019 sang 

năm 2020 tiếp tục triển khai thực hiện; nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 

2020; rà soát phương án cắt giảm dư ̣toán chi ngân sách năm 2020... 

Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dư ̣ án Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai 

đoaṇ 1) và dư ̣án Bêṇh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; nguyên tắc hỗ trợ một 

phần sinh hoạt phí đối với lưu học sinh Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp tác với 

tỉnh Quảng Nam trong thời gian ở tại nước Lào tham gia học trực tuyến; phân bổ kinh phí từ nguồn 

ngân sách tỉnh năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho dự án Mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Quảng Nam; việc tăng tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020.... 

Bổ sung quy hoac̣h khoáng sản làm vâṭ liêụ xây dưṇg thông thường trên điạ bàn tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2020, điṇh hướng đến năm 2025; dự án Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng gói thầu số 1 

Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành; bổ sung điểm mỏ đất san lấp tại 

thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam...  
12 Dư ̣ thảo Luâṭ Đầu tư công theo phương thức đối tác công tư; dư thảo Luâṭ Doanh nghiêp̣ 

(sửa đổi); dư ̣thảo Luâṭ Đầu tư (sửa đổi); dư ̣thảo Luật Hòa giải, đối thoaị taị Tòa án; dư ̣thảo Luâṭ Cư 

trú; dự thảo Luật Biên phòng; dư ̣thảo Luật sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Luâṭ Xây dưṇg; dư ̣thảo 

Luâṭ Người lao đôṇg Viêṭ Nam đi làm viêc̣ ở nước ngoài theo hơp̣ đồng, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Công đoàn, Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Luật Lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi 

rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). 
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đoàn giám sát13; phối hơp̣ taọ điều kiêṇ cho đaị biểu HĐND tỉnh tham dư ̣  các 

buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH. 

8. Một số hoạt động khác 

 Ngoài thực hiện một số hoạt động theo chương trình, kế hoạch đề ra Thường 

trực HĐND tỉnh còn chỉ đạo, tổ chức, tham gia một số hoạt động khác như: 

Tổ chức hội nghị giữa Thường trực HĐND tỉnh với các ban của HĐND 

huyện, thị xã, thành phố lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định số lượng, 

chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở thôn, tổ dân phố và mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công 

việc của thôn, tổ dân phố… 

Ra soát các quyết định pháp luật ban hành quy định công bố quy trình, thủ 

tục, thời hạn xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh 

nhằm công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết các nội dung thuộc 

thẩm quyền. 

Thực hiện tư ̣kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của 

các cơ quan Trung ương14; thưc̣ hiêṇ chế đô ̣ báo cáo theo yêu cầu của các cơ 

quan trung ương; theo dõi, hướng dâñ hoaṭ đôṇg HĐND cấp huyêṇ; phê chuẩn 

kết quả miêñ nhiêṃ, bầu bổ sung môṭ số chức danh lañh đaọ HĐND cấp huyêṇ.  

Tham dư ̣ kỳ họp thứ 9, 10 Quốc hôị khóa XIV taị điểm cầu của tỉnh, kỳ 

họp HĐND cấp huyện; chuẩn bị nội dung tham luận Hội nghị thường trực 

HĐND các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 8.  

Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung cho công tác tổ chức tổng kết nhiệm kỳ; 

triển khai Kế hoạch xây dựng kỷ yếu hoạt động HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 

2016 -2021. 

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

nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán 2020; tổ chức Đoàn công tác đi khảo sát thưc̣ tế về 

các dư ̣án xử lý rác thải taị một số tỉnh phía Bắc... 

9. Đánh giá chung 

a) Kết quả đạt được 

Trong năm 2020, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh bám sát chủ 

trương, định hướng, sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Đảng đoàn HĐND tỉnh, thực hiện 

đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và chương trình, kế hoạch đề 

ra. Chất lươṇg các phiên hop̣ thường kỳ đươc̣ nâng lên rõ rêṭ; vai trò, trách 

                                                 
13 Tham gia đoàn giám sát về “Tình hiǹh thưc̣ hiêṇ chińh sách, pháp luâṭ về quản lý, sử duṇg, 

cấp giấy chứng nhâṇ quyền sử duṇg đất đối với các dư ̣án trên điạ bàn tỉnh Quảng Nam giai đoaṇ 2015 

- 2020”;  “Tình hình thưc̣ hiêṇ tín dụng chính sách xã hôị, tín duṇg có hỗ trơ ̣của nhà nước (giai đoaṇ 

từ 01/01/2013 đến 30/9/2019) và việc thưc̣ hiêṇ thí điểm xử lý nơ ̣xấu của các tổ chức tín duṇg trên điạ 

bàn tỉnh. 
14 Tư ̣kiểm tra và gửi văn bản quy phaṃ pháp luâṭ thuôc̣ liñh vưc̣ quản lý của Bô ̣Tài chính, Bộ 

Giáo dục và Đạo tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra 

Chính phủ…; 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 mỗi thành viên Thường trực HĐND tỉnh được phát huy; giám sát qua 

hình thức phiên họp giải trình mang lại hiệu quả tích cực. 

Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh phối hợp 

với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, linh hoạt với nhiều hình thức, phù 

hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần tổ chức thành công nhiều kỳ họp chuyên 

đề và thường lệ của HĐND tỉnh trong năm 2020.  

Hoạt động giám sát, khảo sát được Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều 

hòa, phối hợp, phân công các ban của HĐND phù hợp, có sự đổi mới về hình 

thức, phương pháp tiến hành, tăng cường hoạt động khảo sát thực tế. Nội dung 

khảo sát chuyên đề được lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào các vấn đề lớn, được 

cử tri quan tâm, có tác động tích cực đến việc thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội của tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh thể hiện tính 

phản biện cao và đề xuất nhiều vấn đề phù hợp với thực tiễn.   

b) Tồn tại, hạn chế 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội nên một số 

hoạt động triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, nhiều nội dung dư ̣kiến 

trình HĐND tỉnh trong năm 2020 phải chuyển sang các năm tiếp theo.  

Công tác phối hợp chuẩn bị một số nội dung trình kỳ họp chưa đảm bảo 

yêu cầu; một vài kỳ họp thay đổi thời gian tổ chức khiến công tác chuẩn bị lúng 

túng. 

Hoạt động giải trình, chất vấn chưa được tổ chức nhiều trong các phiên họp 

của Thường trực HĐND tỉnh; 3/5 phiên họp giải trình chưa được tổ chức, lập kế 

hoạch hoạt động theo chương trình đề ra từ đầu năm; chưa tổ chức giám sát 

chuyên đề về giải quyết đơn thư, giải quyết kiến nghị cử tri.  

III. PHƯƠNG HƯƠNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-

2020; triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động và chương trình xây 

dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021. 

2. Chuẩn bị các nội dung liên quan công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu 

HĐND khóa X. 

  3. 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 và chuyên đề năm 2021; xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ hop̣, quyết 

điṇh phân công các ban HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ hop̣. 

4. Chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các ban của HĐND tỉnh, Tổ 

đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tham gia giám sát tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và 

năm 2021 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 15/07/2020 về Chương trình 

giám sát của HĐND tỉnh năm 2021. 

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=655
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=655
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=655
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=655
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5. Tổ chức phiên họp thường kỳ, phiên họp giải trình của Thường trực 

HĐND tỉnh, hội nghị giao ban giữa HĐND tỉnh với HĐND cấp huyện. 

6. 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. 

7. Phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức lấy ý kiến xây dựng pháp luật năm 

2021; nghiên cứu góp ý các dự án luật trình tại các kỳ họp Quốc hội khóa XV. 

8. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực 

HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố trong các hoạt 

động giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, đánh giá hoạt động của các Tổ đại biểu, đại 

biểu HĐND tỉnh theo quy định. Triển khai các quy định có liên quan về việc đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia giám sát và phản biện xã hội 

một số đề án về cơ chế, chính sách có tác động lớn đến đời sống nhân dân. 

 9. Thực hiện các quy định về tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của 

công dân; tổ chức tốt việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Giám sát 

việc xử lý, giải quyết đơn thư do Thường trực HĐND tỉnh chuyển. 

10. Tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác hữu nghị với Hội đồng dân 

biểu tỉnh Nagasaki. 

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020, 

phương hướng và nhiệm vụ năm 2021. 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.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 
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