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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:   128    /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Quảng Nam, ngày   13   tháng  12  năm 2019 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 

của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; thực hiện 

Chương trình công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2019, Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, chương 

trình công tác năm 2020 như sau:  

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

Năm 2019, HĐND tỉnh tổ chức 5 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ, 03 kỳ họp 

chuyên đề). Để chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát tại các cơ quan, 

đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách. Đã tiến hành giám sát, khảo sát thực tế, làm 

việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan (giám 

sát, khảo sát phục vụ kỳ họp tại 24 đơn vị, địa phương; giám sát chuyên đề tại 

20 đơn vị, địa phương; tổ chức 22 cuộc khảo sát). Qua giám sát, khảo sát tại các 

địa phương, đơn vị đã đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong 

công tác chỉ đạo, điều hành, đề xuất, kiến nghị các giải pháp. 

Nhìn chung, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường 

trực HĐND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh và 

các sở, ngành, địa phương cùng với hoạt động tích cực của các Ủy viên; Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy 

định, cơ bản hoàn thành nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. 

1. Hoạt động giám sát, khảo sát 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức các đợt giám sát, khảo sát trên 

các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và tham gia, phối hợp với Thường trực HĐND, các 

Ban HĐND tỉnh giám sát trong các lĩnh vực liên quan, cụ thể: 

a) Giám sát, khảo sát phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh 

Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh (kỳ họp thường kỳ giữa năm), Ban đã tổ chức 

giám sát trực tiếp tại 09 đơn vị, địa phương1 và giám sát qua văn bản 10 đơn vị2.  

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề), Ban đã tổ chức giám sát 

trực tiếp tại 03 đơn vị3. 

                                                 
1 Các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; 

Xây dưng; Cục Thuế tỉnh và các huyện: Duy Xuyên; Núi Thành. 
2 Các đơn vị: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Kho bạc Nhà 

nước tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; Công ty Điện lực Quảng Nam và UBND các huyện, thành phố: 

Đại Lộc; Phú Ninh; Thăng Bình; Hội An. 
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Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường), Ban đã tổ chức giám sát 

trực tiếp tại 01 đơn vị4. 

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ cuối năm), Ban đã tổ chức 

giám sát trực tiếp tại 11 đơn vị, địa phương5 và giám sát qua văn bản 06 đơn vị, 

địa phương6. 

Trên cơ sở kết quả giám sát tại các địa phương, đơn vị liên quan, Ban đã 

xây dựng nội dung báo cáo thẩm tra trình tại các kỳ họp, đồng thời tham mưu 

cho Thường trực HĐND tỉnh các nội dung có liên quan trên lĩnh vực kinh tế 

ngân sách; phối hợp với các Ban HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra các Đề án, góp ý 

Dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh. 

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh 

và các sở, ngành liên quan thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.  

b) Giám sát chuyên đề  

Thực hiện kế hoạch giám sát chuyên đề 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”. Theo đó, đã giám sát trực tiếp tại 20 cơ quan, đơn vị, địa 

phương7 và giám sát qua văn bản 12 địa phương8, tổ chức Hội nghị tham vấn về 

cơ chế, chính sách đổi mới phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Kết quả giám 

sát cho thấy từ khi chuyển đổi nội dung hoạt động theo quy định của Luật HTX 

năm 2012, với sự nổ lực của chính quyền các cấp, các THT, HTX từng bước 

khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định 

chính trị cơ sở, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Từ hiệu 

quả hoạt động mô hình HTX kiểu mới, các HTX đã vươn lên, thực sự trở thành 

chỗ dựa tin cậy cho thành viên, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới. Tuy vậy, vẫn còn một số cơ chế, chính sách còn bất cập, công tác 

quản lý nhà nước đối với THT, HTX và hiệu quả hoạt động của THT, HTX còn 

nhiều khó khăn, hạn chế như: chính sách về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm, chính sách ưu đãi về thuế, phí và lệ phí, chính sách khoa học – công 

nghệ và xúc tiến thương mại, hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp 
                                                                                                                                                         
3 Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa – Thể thao và Du lịch. 
4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
5 Các Sở: Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước, 

Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các huyện: Núi Thành, Phước Sơn, Đại Lộc. 

6 Các đơn vị, địa phương: Cục hải quan, BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh; BQL dự án đầu tư các công trình giao 

thông tỉnh; BQL dự án đầu tư các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Công ty TNHH MTV Môi trường đô 

thị Quảng Nam và thành phố Hội An. 
7 Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Quỹ Hỗ trợ 

Phát triển Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện: Hiệp Đức; Tiên Phước; Phú Ninh; Thăng Bình; Đại Lộc; Điện 

Bàn; các Hợp tác xã: Nông nghiệp Hiệp Thuận; Sản xuất chế biến và tiêu thụ Nấm Nhì Tây; Dịch vụ Nông 

nghiệp và Kinh doanh Tổng hợp Nhật Linh; Nông nghiệp hữu cơ Tiên Châu; Nông nghiệp Tam Thành 2; Thực 

phẩm sạch Phú Ninh; Dịch vụ Nông nghiệp Bình Nam; Nông nghiệp Bình Đào; Dịch vụ Nông nghiệp và Kinh 

doanh Tổng hợp Đại Hiệp; Nông nghiệp I Điện Phước. 
8 UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ; Hội An; Duy Xuyên; Đông Giang; Nam Giang; Nam Trà My; 

Nông Sơn; Núi Thành; Phước Sơn; Quế Sơn; Tây Giang; Bắc Trà My. 
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tác xã chưa đạt như mong muốn, số vốn tồn quỹ cao. Trên cơ sở đó, Ban đã kiến 

nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh cần tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị 

quyết của HĐND tỉnh liên quan kinh tế hợp tác, xem xét ban hành Nghị quyết 

mới theo hướng tích hợp toàn bộ các chính sách liên quan trên địa bàn tỉnh về 

phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã thay thế Nghị quyết 113/2008/NQ-HĐND 

và Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND, Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND ngày 

09/12/2011 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh 

Quảng Nam. 

Thực hiện Nghị quyết của HĐND và phân công của Thường trực HĐND 

tỉnh, Ban đã chủ trì tham mưu tổ chức, triển khai có hiệu quả giám sát chuyên đề 

của Hội đồng nhân dân 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. Ban đã 

tham mưu cho Đoàn giám sát: phương thức giám sát, xây dựng kế hoạch, đề 

cương, biểu mẫu yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo. Đoàn giám sát đã làm 

việc với một số sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện; tiến hành khảo 

sát trực tiếp và làm việc với UBND 10 xã; trên cơ sở đi thực tế, đồng thời 

nghiên cứu nội dung các báo cáo, tài liệu liên quan; Đoàn đã xây dựng báo cáo 

kết quả giám sát trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh. Qua giám sát, Đoàn đã đánh 

giá khách quan những kết quả đạt được Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến nay trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ ra 

những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân trong thực hiện Chương trình, từ đó, 

kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương một số vấn đề còn bất cập 

liên quan đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tuyên truyền, vận động nhân 

dân thực hiện chương trình NTM. 

c) Hoạt động khảo sát 

Ngay từ đầu năm, Ban đã chủ động tổ chức khảo sát chương trình phát triển 

đô thị loại V tại các huyện: Nam Trà My, Nông Sơn, Tây Giang. Qua khảo sát, 

đã đánh giá thực trạng và kết quả đầu tư phát triển đô thị, đã kiến nghị, đề xuất 

Thường trực HĐND tỉnh các giải pháp cơ chế hỗ trợ các địa phương hoàn thành 

mục tiêu xây dựng đô thị loại V và thành lập thị trấn huyện lỵ theo tinh thần Kết 

luận 38-KL/TU ngày 19/7/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển đô thị 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban đã tổ chức khảo 

sát các điểm mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường và các điểm mỏ 

khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh9; khảo sát các dự án đầu tư nhà ở 

                                                 
9 - 05 điểm mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường: 01 mỏ cát, sỏi tại thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà, 

huyện Tiên Phước; 01 mỏ đá tại thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang; 01 mỏ cát, sỏi tại thôn 2, xã Trà Don, 

huyện Nam Trà My; 01 mỏ đất san lấp phục vụ thi công dự án Hồ chứa nước Lộc Đại; 01 mỏ đất san lấp tại thôn 

Đại An, huyện Đại Lộc. 

- 03 điểm mỏ khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ: 01 mỏ khoáng sản tại thôn 3, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn; 01 

khu vực có khoáng sản tại Bãi Cao, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My; 01 mỏ quặng vàng gốc tại khu vực Núi Vú, 

xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước. 
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thương mại, dự án đầu tư công10... Qua khảo sát, Ban đã báo cáo kết quả, đề xuất 

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các nội dung liên quan tại cuộc họp giao 

ban. Ngoài ra, Ban đã phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát 

đầu tư các trường đạt chuẩn quốc gia đối với các 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. 

Tổ chức làm việc, khảo sát dự án đề nghị bổ sung vào danh mục chuyển 

mục đích sử dụng đất năm 2019. Tổ chức làm việc với UBND thị xã Điện Bàn, 

UBND huyện Thăng Bình về một số nội dung trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách. 

Tại các cuộc làm việc, Ban đã kịp thời có kiến nghị, đề xuất cụ thể với các địa 

phương nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thực 

hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực. 

2. Công tác thẩm tra các Tờ trình, văn bản của UBND tỉnh 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban và theo phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh, Ban đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan soạn thảo; 

thu thập thông tin, tài liệu; tổ chức thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, các Tờ 

trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết ngày càng đi vào chiều sâu, luôn bám sát quy 

trình thẩm tra được quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương. Ban đã 

ban hành 42 báo cáo thẩm tra về các nội dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh, 

cụ thể như sau. 

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, Ban thẩm tra 08 đề án, Tờ trình, dự thảo 

nghị quyết do UBND tỉnh trình11, 08 báo cáo của UBND tỉnh12. 

                                                 
10 dự án Cầu Sông Khang và đường từ xã Quế Thọ, Bình Sơn, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức đi huyện Tiên 

Phước; khảo sát dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân; dự án Phòng khám đa khoa khu vực Chà 

Val, huyện Nam Giang; dự án kè sông Trường, huyện Bắc Trà My; dự án hoàn thiện tuyến đường ven biển 129 

(đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai) và thảm nhựa lớp 2 đường 

129, đoạn từ cầu Cửa Đại đến Tam Kỳ; dự án các tuyến nội thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang; tuyến đường 

ĐT 609 đoạn Km 46+250 đến đường Hồ Chí Minh; dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cái, khu vực trường Trung 

cấp nghề Thanh niên Dân tộc – miền núi Quảng Nam. 

 
11 Các đề án: (1) 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; (2) Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt 

Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam; (3) Chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm theo Nghị quyết số 

39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019; (4) bổ sung danh mục dự 

án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; (5) Quy định thưởng vượt 

thu so với dự toán; (6) 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; (7) 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 2019-2020 theo quy định tại Thông tư số 

70/2018/TT-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ Tài chính; (8) danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội ưu tiên phát triển của tỉnh trong hoạt động đầu tư trực tiếp và cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam. 

12 Các Báo cáo: (1) tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; (2) tình 

hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; (3) 

tình hình thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; (4) Công tác thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019; (5) dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; (6) Tình 

hình, kết quả đầu tư xây dựng đô thị loại V và thị trấn huyện lỵ tại các huyện Nam Trà My, Tây Giang, Nông 

Sơn; (7) Phương án sử dụng nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018; (8) Việc trả lời ý kiến cử 

tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách. 
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Tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, Ban thẩm tra 10 đề án, Tờ trình, dự thảo 

nghị quyết do UBND tỉnh13. 

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh, Ban thẩm tra 10 đề án, Tờ trình, dự thảo 

nghị quyết do UBND tỉnh14. 

Tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, Ban thẩm tra 14 đề án, Tờ trình, dự thảo 

nghị quyết do UBND tỉnh15. 

Nhằm nâng cao chất lượng trong công tác thẩm tra, Ban đã chủ động tham 

gia ngay từ đầu với các cơ quan soạn thảo, vì vậy, các kiến nghị được cơ quan 

soạn thảo tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa trong nội dung các Tờ trình, dự thảo Nghị 

quyết. Hoạt động thẩm tra của Ban đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo chất 

lượng, gắn với khảo sát nắm tình hình để đánh giá đúng thực trạng công tác 

quản lý, điều hành tại các đơn vị. Các báo cáo thẩm tra của Ban đã phát huy 

được trí tuệ tập thể, đóng góp nhiều ý kiến khách quan, nêu rõ quan điểm, mang 

tính phản biện cao giúp cho các đại biểu HĐND tỉnh có thông tin để xem xét, 

quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
                                                 
13 (1) Hỗ trợ câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tỉnh Quảng Nam; (2) Bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019; (3) Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các 

khoản thu phân chia từ các cấp ngân sách ở địa phương; (4) Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm 

C trọng điểm; (5) Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh; (6) Phân 

bổ kế hoạch vốn 2019 thực hiện dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020, dự án bồi 

thường, giải phóng mặt bằng đường Mai Đăng Chơn nối dài, đoạn qua địa phận thị xã Điện Bàn; (7) điều 

chuyển kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2018 kéo dài; (8) Tăng tổng mức đầu tư công trình nâng cấp, mở rộng 

trụ sở Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông; (9) Điều chỉnh hình thức đầu tư và hỗ trợ ngân sách tỉnh 

thực hiện dự án Trung tâm Thể dục – Thể thao Bắc Quảng Nam; (10) Điều chỉnh quy định về phân bổ, bố trí 

vốn tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

14 (1) Điều chuyển kế hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh năm 2018 kéo dài; (2) Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu 

tư thực hiện dự án Phát triển hạ tầng vùng an toàn khu, tuyến: Trung tâm xã Trà Linh – Măng Lùng, huyện Nam 

Trà My; (3) Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và bố trí vốn từ ngân sách tỉnh để đầu tư hoàn thành công trình Kè 

chống sạt lở bờ sông Cái, khu vực Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc – miền núi Quảng Nam; (4) Bổ 

sung dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2019 – nguồn dự phòng đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện chuẩn bị đầu tư dự 

án; (5) Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và phân bổ kế hoạch vốn 2019 các dự án 

phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi; (6) Đề 

nghị điều chỉnh một số nội dung về thực hiện bồi thường, GPMB tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh; (7) Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng (điều chỉnh 27,54 ha 

diện tích quy hoạch rừng phòng hộ sang rừng sản xuất) để xây dựng hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện 

Quế Sơn; (8) Kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh; (9) Cho ý kiến 

chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án: Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò (14 ha); dự án Khu đô thị 

Nam Ngọc (10,05ha); khu đô thị Mỹ Gia (10,81 ha) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc); (10) Quy định mức 

giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020;  

 
15 (1) tình hình kinh tế năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; (2) tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 

công năm 2019, kế hoạch đầu tư công 2020; (3) Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

(4) tình hình thu – chi ngân sách năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; (5) Công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2019; (6) Việc trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX trên lĩnh 

vực kinh tế - ngân sách; (7) Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm thuộc 

thẩm quyền của HĐND tỉnh; (8) Phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính – ngân 

sách nhà nước 03 năm 2020-2022; (9) Tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019, dự kiến kế hoạch tài 

chính năm 2020 của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý; (10) Quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2018; (11) danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020; (12) Đề án điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch, quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; (13) Quy định bảng giá đất 05 năm giai đoạn 

2020-2024 trên địa bàn tỉnh; (14) đề án quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 

trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2020-2025. 
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3. Một số hoạt động khác. 

Lãnh đạo Ban tham mưu kịp thời cho thường trực HĐND tỉnh về các nội 

dung phát sinh giữa 02 kỳ họp về một số vấn đề liên quan trên lĩnh vực đầu tư, 

tài nguyên – môi trường,  tài chính – ngân sách như: 

- Lĩnh vực đầu tư – xây dựng: Tổ chức khảo sát, rà soát các nội dung liên 

quan, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu 

tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới Thiên Ân tại đô thị mới Điện 

Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; khu đô thị Ngân Câu Villa, phường Điện 

Ngọc, thị xã Điện Bàn; 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. Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu 

tư công 2019: Thảm nhựa lớp 2 đường 129, 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; Đường 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; 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; dự 

án kè sông Trường, huyện Bắc Trà My; dự án các tuyến nội thị thị trấn Prao, 

huyện Đông Giang; tuyến đường ĐT 609 đoạn Km 46+250 đến đường Hồ Chí 

Minh; dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cái, khu vực trường Trung cấp nghề 

Thanh niên Dân tộc – miền núi Quảng Nam...  

- Lĩnh vực tài chính – ngân sách: Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh cho 

ý kiến về phương án phân bổ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi năm 2018; bố trí 

kinh phí để tổ chức ôn tập cho học sinh là người DTTS dự thi THPT quốc gia 

năm 2019; danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên 

phát triển để Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam tổ chức thực hiện cho vay giai 

đoạn 2019-2020; tỷ lệ phân bổ lại nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách 

cấp huyện phát sinh trên địa bàn xã; hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án nhân rộng 

mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững năm 2019 của các huyện: Đông Giang, Bắc Trà My, Nông Sơn; phương 

thức quản lý, khoán xe ô tô, phương án sắp xếp xe ô tô chức danh và phục vụ 

công tác chung; thực hiện ghi thu, ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.. 

- Lĩnh vực tài nguyên – môi trường: Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh 

bổ sung 16 dự án của các huyện, thị, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Phú Ninh, 

Điện Bàn, Đại Lộc, Nông Sơn, Nam Giang, Phước Sơn vào danh mục thu hồi 
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đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019; bổ sung 04 mỏ khoáng sản cát, sỏi, 

đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện: Tiên Phước, Nam 

Trà My, Nam Giang, Hiệp Đức vào quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và điều chỉnh tọa độ mỏ đất san lấp tại khu 

vực Dương Bà Chẩm, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn; 02 khu vực có khoáng 

sản quặng vàng gốc phân tán nhỏ, lẻ trên địa bàn các huyện Bắc Trà My, Phước 

Sơn vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh; cho ý kiến 

về bổ sung các mỏ đất san lấp tại huyện Quế Sơn, Đại Lộc và các điểm mỏ 

khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tại huyện Phước Sơn. 

Lãnh đạo Ban tham dự hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, 

thành phố khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-

2021 tại tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên; tham gia cùng đoàn của HĐND tỉnh thăm và 

làm việc với Hội đồng dân biểu tỉnh Nagasaki, Nhật Bản; tham gia cùng đoàn 

công tác đi nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giám sát 

của cơ quan dân cử ở một số tỉnh phía Bắc, phía Nam theo kế hoạch của Ban 

Văn hóa – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; hội nghị giao ban giữa Thường 

trực HĐND tỉnh với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp 

huyện; tập huấn chuyên sâu “Kỹ năng xây dựng văn bản Quy phạm pháp luật”; 

tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo khác có liên quan; thăm và tặng quà các đối 

tượng chính sách nhân các ngày lễ lớn; thăm hỏi tình hình đời sống nhân dân ở 

một số địa phương. 

Thực hiện thông tin, báo cáo, tổ chức họp Ban định kỳ theo đúng quy định 

để thông qua các báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban trên các 

lĩnh vực được phân công theo dõi. Các thành viên của Ban tham dự đầy đủ các 

buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương theo quy định. Trưởng Ban, phó Trưởng 

ban chuyên trách duy trì tốt chế độ họp Ban theo quy chế hoạt động; tham gia 

tiếp công dân định kỳ cùng Thường trực HĐND tỉnh. 

4. Đánh giá chung 

a) Những kết quả đạt được 

Trong năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã hoàn thành nội 

dung, chương trình công tác đề ra. Luôn thực hiện tốt sự phân công của Thường 

trực HĐND tỉnh, nghiên cứu tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Thường trực HĐND 

tỉnh giải quyết kịp thời những công việc phát sinh giữa hai kỳ họp theo đề nghị 

của UBND tỉnh, theo thẩm quyền, đúng pháp luật. 

Phương pháp giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường các hoạt động 

khảo sát thực tế, nội dung giám sát chú trọng vào những vấn đề nổi cộm, bức 

xúc được cử tri, dư luận quan tâm; hoạt động giám sát chuyên đề đúng trọng 

tâm, đúng thời điểm. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát đã chỉ ra những mặt đạt 

được, mặt chưa được, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới 

đối với nội dung được khảo sát, giám sát; là cơ sở để UBND tỉnh và các cơ quan 

chức năng xem xét trình HĐND tỉnh bãi bỏ hoặc bổ sung, điều chỉnh các Nghị 

quyết trên lĩnh vực kinh tế trong giai đoạn 2016-2020. 
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Thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết đảm bảo thời gian và chất 

lượng. Nội dung các báo cáo thẩm tra thể hiện rõ được quan điểm, chính kiến 

của Ban, mang tính phản biện cao, phát huy trí tuệ tập thể và được Thường trực 

HĐND tỉnh thống nhất. Các kiến nghị nêu trong báo cáo thẩm tra là kênh thông 

tin quan trọng, giúp HĐND tỉnh có cơ sở quyết định những vấn đề quan trọng về 

kinh tế trên địa bàn tỉnh. Do đó, các nghị quyết của HĐND ban hành ngày càng 

được nâng cao về chất lượng. 

Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh trong các hoạt động giám sát, khảo sát, 

làm việc và thẩm tra một số nội dung phục vụ kỳ họp; bố trí chương trình công 

tác hợp lý, tránh việc chồng chéo và đảm bảo hiệu quả. Hầu hết các cuộc giám 

sát của Ban đều có sự tham gia của đại diện Thường trực, các Ban của HĐND 

tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, một số ban ngành liên quan. Do đó, kết quả 

giám sát của Ban luôn được sự đồng thuận cao. 

Mỗi thành viên Ban với cương vị công tác của mình đã thực hiện nghiêm 

túc việc giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực phụ trách; tích cực tham gia thảo 

luận tổ đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện 

vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

và thảo luận về các nội dung kỳ họp được các đại biểu tổng hợp đầy đủ gửi tới 

kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.  

b) Những tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định: 

- Một số đề án phạm vi và nội dung thẩm tra rộng, trên nhiều lĩnh vực, có 

những vấn đề mang tính chuyên môn sâu nhưng việc thu thập, cung cấp thông 

tin, tài liệu cho thành viên Ban nghiên cứu, kiểm chứng đôi lúc chưa kịp thời, 

điều này phần nào ảnh hưởng nhất định chất lượng của các báo cáo thẩm tra. 

- Một vài thành viên Ban chưa dành nhiều thời gian cho công tác giám sát, 

khảo sát thực tế, do đó phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của 

Ban trong năm 2019. 

- Việc theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan liên quan, địa phương 

thực hiện kiến nghị sau giám sát chưa được thường xuyên. 

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020  

1. Hoạt động giám sát, khảo sát  

a) Giám sát, khảo sát phục vụ kỳ họp 

Tiếp tục chủ động khảo sát nắm tình hình, thu thập thông tin đa chiều, tích cực 

nghiên cứu văn bản, tài liệu để thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ 

trình, dự thảo nghị quyết phục vụ các kỳ họp theo Luật định và phân công của 

Thường trục HĐND tỉnh. Tiếp tục tham gia, phối hợp với cơ quan chuyên môn 

trong việc xây dựng các đề án, chương trình, cơ chế, chính sách, cụ thể như sau: 
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- Tổ chức giám sát tại một số cơ quan, đơn vị về các nội dung liên quan lĩnh 

vực Ban phụ trách theo luật định, đồng thời, phối hợp với Thường trực HĐND 

tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tổ chức giám sát, khảo sát phục vụ các kỳ họp 

thường lệ năm 2020 và kỳ họp chuyên đề.  

- Khảo sát tiến độ triển khai các dự án, công trình đầu tư chào mừng Đại 

hội Đảng các cấp.  

- Tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực kinh tế 

- ngân sách. 

- Tổ chức rà soát một số nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực kinh tế - 

ngân sách hiệu lực đến năm 2020. 

b) Hoạt động khảo sát khác 

- Khảo sát việc triển khai thực hiện các Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. 

- Khảo sát kết quả thực hiện một số đề tài khoa học ứng dụng vào thực tiễn 

cuộc sống. 

- Khảo sát tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân tại một số địa phương. 

- Khảo sát một số nội dung do Thường trực HĐND tỉnh giao (nếu có). 

2.  Các hoạt động khác 

Phối hợp, tham gia Đoàn của HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh giám 

sát theo chương trình, kế hoạch giám sát năm 2020. 

Thường xuyên theo dõi tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách; kết quả thực hiện kiến 

nghị trong các báo cáo kết quả giám sát, thẩm tra của Ban. 

Tham gia thực hiện đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo luật 

định; tham dự các hội nghị, tập huấn, hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động 

dân cử của HĐND các cấp; phối hợp chặt chẽ với các Ban, Văn phòng HĐND 

tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh.  

Tổ chức đi học tập kinh nghiệm hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách 

một số tỉnh, thành phố ở các tỉnh phía Bắc nhằm nâng cao kiến thức kinh 

nghiệm trong hoạt động giám sát của Ban. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, định kỳ tổ 

chức họp Ban thông qua các báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả hoạt động của 

Ban trên các lĩnh vực được phân công theo dõi.  

Tiếp tục theo dõi, giám sát việc tiếp thu, khắc phục những vấn đề còn tồn tại 

đã được HĐND tỉnh phát hiện sau giám sát tại các địa phương, đơn vị. Tham gia 

các hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động dân cử của HĐND các cấp. 

Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế trong quá trình 

công tác, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung chương 

trình hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 
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Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, chương trình công tác 

năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, kính báo cáo HĐND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- TV Ban KT&NS HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh: CPVP, TH; 

- Lưu VT, TH (Thủy).  

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

                          TRƯỞNG BAN 
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