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BÁO CÁO
 Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021

 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 
2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (viết tắt là HĐND tỉnh) báo cáo kết 
quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021 như sau: 

I. Kết quả triển khai hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực 
HĐND, các Ban của HĐND tỉnh

1. Giám sát của HĐND tỉnh 
 Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về Chương trình 

giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND 
tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, tổ chức các hoạt động giám 
sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong năm 2021, hoạt động giám 
sát của HĐND tỉnh chủ yếu được thực hiện thông qua việc xem xét các báo cáo 
trình tại 08 kỳ họp, cụ thể như sau:

a) Từ đầu năm 2021 đến cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: HĐND tỉnh đã tổ chức 03 kỳ họp chuyên 
đề (kỳ họp thứ 21, 22, 23) và tổ chức kỳ họp thứ 24 - kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 
2016-2021 của HĐND tỉnh khoá IX.

Tại các kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh đã thực hiện công tác nhân sự theo 
thẩm quyền1; xem xét tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình liên 
quan đến cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, pháp chế, văn hóa - xã hội, 
dân tộc miền núi… Qua đó, HĐND tỉnh đã kịp thời quyết nghị các chủ trương, 
biện pháp và cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực, trong đó có một số quy định, 
cơ chế chính sách có phạm vi rộng, liên quan nhiều đối tượng, tác động lớn đến 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là là khu vực miền núi như: Đề án đo đạc, 
lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 
huyện miền núi; cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thành phố 

1 (1) Bầu ông Nguyễn Công Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, 
Chủ tịch HĐND huyện Đại Lộc giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 
2016-2021; (2) Bầu ông Nguyễn Đức Tiến – Chánh Thanh tra tỉnh và ông Đặng Bá Dự - 
Giám đốc Sở Công Thương là Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; (3) Miễn nhiệm 
chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Minh Thái - Nguyên 
Chánh Thanh tra tỉnh.
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Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành; mức chi phục 
vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026 trên địa bàn tỉnh; chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ…

Tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh khoá IX, HĐND tỉnh đã xem xét các báo 
cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Thường trực HĐND tỉnh, các 
Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 
dân tỉnh. Kỳ họp đã xem xét ban hành nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-
2021, trong đó đã nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, làm rõ những vấn đề cần 
chú trọng trong công tác lãnh đạo, điều hành trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã 
hội trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đưa ra nhiều phương hướng, giải pháp để 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII 
và Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026.

b) Từ cuối nhiệm kỳ 2016-2021 đến cuối năm 2021
Trên cơ sở kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh được công bố; căn cứ 

Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội2, các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ 
đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh và sau khi thống nhất với 
UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực 
HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá X 
để xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số nội dung khác theo luật định. 
Thời gian còn lại trong năm 2021, HĐND tỉnh khoá X tổ chức 02 kỳ họp thường 
lệ và 01 kỳ họp chuyên đề3. 

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ 
động và tích cực trong việc xem xét, kiện toàn tổ chức bộ máy, chức danh lãnh 
đạo chủ chốt của tỉnh. Tại các kỳ họp thường lệ, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo 
luận các báo cáo công tác Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh. Các báo 
cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước, 
quyết toán ngân sách nhà nước địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm 
pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu 
năm và cả năm 2021; đồng thời, có xem xét, quyết định nhiều nội dung quan 
trọng về phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại các kỳ họp, công tác chuẩn bị nội dung được Thường trực HĐND tỉnh 
đã thực hiện khá linh hoạt. Ngoài các nội dung phải trình theo luật định, Thường 
trực HĐND tỉnh đề nghị trình một số nội dung liên quan khác để HĐND tỉnh 
xem xét, cho ý kiến4. Để có nhiều thông tin, luận cứ phản biện tại các báo cáo 

2 Về một số nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
3 Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khoá X (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021).
Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá X (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021).
Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá X (kỳ họp chuyên đề).
4 Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá X: Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định 
mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 
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thẩm tra trình kỳ họp, trước mỗi kỳ họp Thường trực HĐND, các Ban của 
HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, làm việc với các ngành, địa phương, 
chú trọng khảo sát thực tế tại cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân. 

Việc giám sát thông qua hình thức chất vấn và trả lời chất vấn cũng đã 
được tiến hành và tập trung vào những vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm. 
Tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá X (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) đã tổ 
chức chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề nổi cộm như: Công tác quản lý, 
bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản; xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 
và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; giải pháp chống ngập úng thành phố Tam Kỳ và 
vùng phụ cận; công tác quản lý, cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho nhân dân 
(ở đô thị và nông thôn) và một số nội dung khác trên lĩnh vực du lịch, y 
tế…Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh cũng xem xét, thông qua nghị quyết chất vấn và 
trả lời chất vấn, đưa ra các giải pháp đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển 
khai nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan.

Nhìn chung, hoạt động giám sát tại các kỳ họp trong năm 2021 gặp những 
khó khăn, trở ngại nhất định do chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan (thiên 
tai, dịch bệnh…), số lượng kỳ họp tăng nhiều so với các năm trước. Song với 
phương thức tổ chức kỳ họp thích ứng, linh hoạt trong điều kiện mới (trực tiếp, 
trực tuyến)5, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; các kỳ họp được tổ chức 
khẩn trương, ngoài giờ6 để rút ngắn thời gian kỳ họp nhưng vẫn đảm bảo chất 
lượng, hiệu quả. 

2. Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh 
a) Giám sát thông qua tổ chức phiên họp
Trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 06 phiên họp 

thường kỳ. Phiên họp đã giành nhiều thời gian 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 kỳ họp và xem xét thảo luận 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 các kỳ họp của HĐND 
tỉnh khóa IX, X. Tại một số phiên họp có lồng ghép nghe UBND tỉnh và các 
ngành báo cáo, làm rõ những vấn đề còn nhiều vướng mắc, xem xét cho ý kiến 
về kết quả khảo sát của các Ban 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 

2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…
5 Tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X diễn ra trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19, 
Thường trực HĐND tỉnh đã linh hoạt chỉ đạo tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với 18 
điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp đã đảm bảo tuân thủ chặt chẽ 
các quy định về phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo nội dung, hình thức theo quy định (kể 
cả biểu quyết thông qua nghị quyết).
6 Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá X.
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Ban của HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các công việc được 
Thường trực HĐND tỉnh giao. 

Ngoài ra, để có cơ sở xem xét, cho ý kiến đối với những vấn đề phát sinh 
trong thời gian giữa hai kỳ họp do UBND tỉnh trình, Thường trực HĐND tỉnh đã 
tổ chức làm việc với UBND tỉnh và các ngành liên quan để nghe báo cáo, giải 
trình và xem xét cho ý kiến đối với một số nội dung theo thẩm quyền7.

b) Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; ý kiến, kiến nghị của cử tri
Trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 06 buổi tiếp công dân 

tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh với 09 vụ việc/31 công dân kiến nghị, phản ảnh về 
một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường thiệt hại, tái định cư, một số 
vấn đề về phân cụm xét tuyển vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông trên 
địa bàn huyện Duy Xuyên, chế độ, chính sách đối với người có công…. Sau các 
buổi tiếp, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh, 
các cơ quan chức năng và UBND các địa phương chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết, 
Qua hoạt động giám sát giải quyết đơn thư, Thường trực HĐND tiếp nhận nhiều 
thông tin phản ánh như về công tác lãnh đạo, điều hành của các cơ quan, việc 
thực thi pháp luật trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, 
giải quyết chế độ chính sách… Trên cơ sở đó, 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 thư được chuyển nhưng quá thời hạn quy định nhưng không phản 
hồi, Thường trực 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.

7 Chủ trương đầu tư đối với dự án Khu đô thị kiểu mẫu và Khu đô thị DATQUANG 
RIVERSIDE 2 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; phương án sử dụng các nguồn kinh phí 
để bù hụt thu ngân sách tỉnh năm 2020; chủ trương thực hiện điều chỉnh bảng giá đất thời kỳ 
2020 -2024 trên địa bàn tỉnh; điều chuyển 04 biên chế công chức từ sở Công Thương về Ban 
Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; nguyên tắc bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 
phục vụ xây dựng cầu Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E; thống nhất về nguyên tắc chủ trương 
hỗ trợ vốn ngân sách tỉnh từ nguồn dự phòng cho huyện Núi Thành thực hiện dự án Khắc 
phục, sửa chữa tuyến giao thông kết hợp kè chống sạt lở sông Trường Giang, đoạn từ Bến đò 
đến chợ Tam Hải để đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm 2021 và chống sạt lở khi thực 
hiện dự án trọng điểm Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2; tiếp tục hỗ trợ 06 tỷ đồng 
từ ngân sách tỉnh (tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 13.191 triệu đồng, tương đương 
70% tổng kinh phí bồi thường, GPMB và tái định cư theo phương án được duyệt) cho huyện 
Nam Giang để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ xây dựng dự 
án; phương án sử dụng số tiền 50 tỷ đồng trong tổng số tiền 80 tỷ đồng dự nguồn để cấp lại 
tiền sử dụng đất phát sinh năm 2021 cho các địa phương theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 
ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh để phân bổ cho các dự án đầu tư đã bị cắt giảm; thống nhất 
về nguyên tắc việc bố trí ngân sách tỉnh còn lại năm 2021 với số tiền 5.000 triệu đồng thực 
hiện chuẩn bị đầu tư thay cho nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2021 đã bố trí cho dự án 
Đường trục chính từ cảng Kỳ Hà đi Quốc lộ 1 và dự án Đường nối Khu Công nghiệp Việt - 
Hàn đi đường Võ Chí Công…
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Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến 
nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX và tiến độ thực hiện kiến 
nghị sau giám sát tại Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND 
tỉnh. Trên cơ sở đó, thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng báo cáo kết quả giám 
sát trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 xem xét, quyết định. Các Tổ đại biểu 
HĐND tỉnh đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin về kết quả giải quyết ý kiến, 
kiến nghị cử tri trên địa bàn. Qua giám sát đã đánh giá khách quan trách nhiệm 
mỗi cơ quan trong tiếp nhận và giải quyết ý kiến cử tri, những chuyển biến trong 
thực hiện các vấn đề cử tri phản ánh; đồng thời đã chỉ rõ những bất cập trong tổng 
hợp, phân loại, trả lời, giải quyết ý kiến cử tri.

Trên cơ sở Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã quyết định 
chương trình giám sát năm 2022 trình. Trong đó đã quyết định tổ chức 05 cuộc 
giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, 02 Ban và Tổ đại biểu 
HĐND tỉnh.

c) Giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Năm 2021, HĐND tỉnh đã ban hành 47 nghị quyết quy phạm pháp luật. 

Quá trình xây dựng các nghị quyết đảm bảo nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo 
quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên giám sát việc ban 
hành quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết của HĐND cấp huyện thông qua 
việc theo dõi quá trình ban hành văn bản, tổ chức thực hiện văn bản, nhằm kịp 
thời phát hiện những văn bản có nội dung chưa đảm bảo quy định của pháp luật.

Đối với các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, Thường trực HĐND 
tỉnh thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện của UBND tỉnh. Các Ban 
của HĐND tỉnh cũng đã chủ động kiểm tra, rà soát các nghị quyết quy phạm pháp 
luật trên lĩnh vực Ban phụ trách, kịp thời kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay 
thế mới cho phù hợp với văn bản quy định của Trung ương và tình hình thực tế 
của địa phương.

3. Giám sát, khảo sát của các Ban của HĐND tỉnh 
Năm 2021 là năm tập trung cho công tác tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và 

bầu cử đại biểu HĐND khoá mới. Vì vậy, Thường trực HĐND, các Ban của 
HĐND tỉnh không tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề, chủ yếu tiến hành hoạt 
động giám sát, khảo sát thường kỳ phục các nội dung trình kỳ họp và một số nội 
dung phát sinh do UBND tỉnh trình. Cụ thể:

Với vai trò là lãnh đạo, thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, các đồng chí lãnh 
đạo Thường trực HĐND tỉnh đã trực tiếp tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát 
về các công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 
các cấp nhiệm kỳ 2021– 2026 ở các địa phương trên địa bàn tỉnh; thường xuyên 
theo dõi kiểm tra, giám sát qua các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo của Ủy 
ban bầu cử các cấp, văn bản của Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố về 
triển khai công tác bầu cử trên địa bàn, góp phần tạo nên thành công cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
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a) Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực trạng công tác đầu tư, 
quản lý, bảo tồn và phát huy một số di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh8; theo đó, 
đã đi khảo sát thực tế các điểm di tích tại Khu di tích Trung Trung Bộ - Nước 
Oa và làm việc với UBND huyện Bắc Trà My. Qua khảo sát, Thường trực 
HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành của tỉnh phối hợp với các địa 
phương liên quan xây dựng đề án tổng thể về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị 
chung các khu di tích lịch sử liên quan Khu ủy V (Nước Là - Nam Trà My; Sông 
Trà - Hiệp Đức; Nước Oa - Bắc Trà My) phù hợp với định hướng phát triển du 
lịch phía Nam tỉnh Quảng Nam.

b) Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức làm việc trực tiếp với  25 cơ quan, 
đơn vị, địa phương để thu thập thông tin phục vụ các kỳ họp trong năm 2021, tổ 
chức 03 đợt khảo sát theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh liên quan 
đến các nội dung: 

(1) Khảo sát thực tế về một số dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô 
thị trên địa bàn tỉnh; một số dự án trong kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2021; dự 
án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và làm việc với các địa 
phương, đơn vị để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến một số nội 
dung như: về phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất; quy định miễn, giảm tiền thuê 
đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất 
tại các đô thị… 

(2) Các dự án dự kiến khởi công mới năm 2022 chưa phê duyệt chủ 
trương đầu tư (kế hoạch đầu tư công năm 2022) và danh mục 33 dự án đề nghị 
cho chủ trương chuẩn bị đầu tư theo đề nghị của UBND tỉnh tại Báo cáo số 
122/BC-UBND ngày 19/7/20219.

Qua khảo sát, Ban đã kiến nghị xem xét ưu tiên đầu tư trong năm 2022 
đối với một số hạng mục, công trình xuống cấp nghiêm trọng, cấp thiết cần sớm 
đầu tư để đảm bảo an toàn cho người dân; đồng thời, đảm bảo phù hợp với tiến 
độ phát triển đô thị của một số địa phương. Bên cạnh đó, kiến nghị UBND tỉnh, 
các cơ quan liên quan rà soát tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 để xác định tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án khởi công mới 
đảm bảo theo quy định Điều 51 Luật Đầu tư công, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, xác định 
thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp,... 

(3) Bổ sung danh mục dự án đầu tư của Trường Cao đẳng Quảng Nam 
vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Ban Kinh tế - Ngân sách đã kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh thống nhất 
chủ trương xây dựng khu ký túc xá tại Cơ sở đào tạo Bắc Quảng Nam thuộc 

8 Kế hoạch số 35/KH-HĐND ngày 12/8/2021.
9 Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và 
dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.
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Trường Cao đẳng Quảng Nam theo đề nghị của UBND tỉnh và bổ sung dự án 
vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đáp ứng nhu cầu ở 
lại ký túc xá và quản lý tốt học sinh, sinh viên; đồng thời, đề nghị xem xét ưu 
tiên đầu tư để đáp ứng nhu cầu ở nội trú của học sinh, sinh viên trong năm học 
2022 – 2023 (sau phân luồng của năm học 2021 - 2022).

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức Hội nghị phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi 
thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022, năm đầu thời kỳ 
ổn định ngân sách giai đoạn 2022 – 2025 tại 03 cụm (Đại Lộc, Hiệp Đức, Tam 
Kỳ) để thu thập thông tin kết quả thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, 
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Quảng 
Nam năm 2017, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2021 và 
kiến nghị của địa phương trong giai đoạn 2022 – 2025 để phục vụ thẩm tra trình 
HĐND tỉnh xem xét quyết định, đảm bảo chính sách ban hành phù hợp với quy 
định pháp luật, tình hình thực tế của các địa phương, tạo chủ động cho địa 
phương trong khai thác, sử dụng nguồn lực...

c) Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức làm việc trực tiếp với 18 cơ quan , 
đơn vị liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa – xã hội 
6 tháng và hằng năm; việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực văn hóa – 
xã hội; các nội dung liên quan đến đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo 
sự phân công của thường trực HĐND tỉnh10.

Ngoài ra, trong năm 2021, Ban đã rà soát và đề nghị UBND tỉnh xem xét 
trình HĐND tỉnh ban hành các quy định đảm bảo quy định pháp luật như: (1) 
Quy định về mức trợ giúp chuẩn và mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; (2) Rà 
soát hướng dẫn thực hiện đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết số 45/NQ-
HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ người lao động không giao kết 

10 (1) Quy định một số chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên trường 
THPT chuyên và các trường THPT công lập, PTDTNT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, từ 
năm học 2021 – 2022 đến năm học 2025 – 2026 ; (2) Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ 
em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang 
học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2026; (3) Kéo dài 
thời gian thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh về 
mức thu học phí đối với các 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 cho năm học 2021 – 2022; (4) Nội 
dung, mức chi tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 
200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của liên Bộ Tài chính – Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch; (5) Hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự 
do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có 
liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; (6) Cải tạo, nâng cấp nghĩa 
trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2026; (7) Sửa đổi, 
bổ sung Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về quy định 
mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất 
thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh.
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hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách 
ly tập trung trên địa bàn tỉnh….

d) Ban Dân tộc đã tổ chức làm việc trực tiếp với 20 cơ quan, đơn vị, địa 
phương để thu thập thông tin phục vụ các kỳ họp trong năm 2021, tổ chức 02 đợt 
khảo sát theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh liên quan các nội dung:

 (1) Khảo sát về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư trên 
địa bàn các huyện miền núi từ ngày 01/01/2021 đến ngày 01/8/2021.

Qua khảo, Ban đã tổng hợp số liệu, những kiến nghị của địa phương, đơn 
vị; đưa ra những nhận định, đánh giá trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
của HĐND tỉnh liên quan đến sắp xếp ổn định dân cư của Sở, ngành và địa 
phương từ ngày 01/01/2021 đến 01/8/2021; kiến nghị Thường trực HĐND phối 
hợp UBND tỉnh giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan việc thực 
hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư.

(2) Khảo sát tình hình kinh tế - xã hội miền núi để có cơ sở đánh giá tình 
hình thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển 
kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 và đề ra chương 
trình thời gian đến.

e) Ban Pháp chế đã tổ chức làm việc trực tiếp với 22 cơ quan, đơn vị, địa 
phương để thu thập thông tin phục vụ các kỳ họp trong năm 2021. Ngoài ra, Ban 
đã xây dựng kế hoạch và triển khai khảo sát chuyên đề về quản lý, sử dụng biên 
chế công chức, số người làm việc đơn vị sự nghiệp công lập; hoạt động thanh tra 
chuyên ngành tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh làm cơ sở thẩm tra kế 
hoạch biên chế năm 2022 và tình hình chấp hành pháp luật về thanh tra năm 2021.

Qua khảo sát, Ban đã kiến nghị HĐND, Thường trực HĐND tỉnh xem xét 
điều chỉnh các bất cập trong phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm 
việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tháo gỡ các vướng mắc trong sắp xếp tổ 
chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập, giao định mức các cơ sở bảo trợ xã 
hội. Đồng thời, kiến nghị Trung ương việc giao bổ sung biên chế cho tỉnh sau 
khi phân cấp, phân quyền đối với địa phương. Kiến nghị UBND tỉnh thực hiện 
đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác quản lý biên chế công chức, viên 
chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức đánh giá đầy đủ 
những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế khi thực hiện tinh giản biên chế theo tỷ 
lệ 10% trong giai đoạn 2017-2021; đẩy nhanh tiến độ thẩm định Đề án vị trí việc 
làm, làm cơ sở để giao, quản lý và sử dụng biên chế trong thời gian đến. Bên 
cạnh đó, phối hợp Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan rà soát văn bản quy phạm 
pháp luật của HĐND tỉnh11.

11 Rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp xử lý: Tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013; công bố hết hiệu lực theo thời gian đối với Nghị quyết số 
194/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015, Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016; bãi bỏ Nghị quyết 
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Nhìn chung, đa số các kiến nghị của Ban được UBND tỉnh, các cơ quan 
tiếp thu và triển khai thực hiện.

II. Đánh giá chung 
1. Trách nhiệm của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban 

của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong giám sát 
HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện đầy đủ, 

hiệu quả chương trình giám sát đề ra. Trên cơ sở định hướng của HĐND tỉnh, 
Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ 
thể từng nội dung trong chương trình công tác tháng, quý; thông báo sớm nội dung, 
kế hoạch giám sát, khảo sát cho cơ quan, đơn vị được giám sát, khảo sát; đại diện 
Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn 
thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia khá đầy đủ các đợt giám 
sát, khảo sát. 

Hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND 
tỉnh đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục của Luật Hoạt động giám sát của Quốc 
hội và HĐND từ khâu chọn nội dung, xác định đối tượng, xây dựng kế hoạch, 
triển khai thực hiện và xây dựng báo cáo, xử lý kết quả giám sát, khảo sát. 

Sau giám sát, khảo sát đã kịp thời kiến nghị các ngành, các cấp quan tâm xem 
xét, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quản lý điều hành, góp phần thực hiện có 
hiệu quả chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát 
Các đơn vị được giám sát cơ bản thực hiện tốt việc cung cấp thông tin 

phục vụ giám sát; đa số các kiến nghị qua giám sát đã được UBND tỉnh, các 
ngành chức năng tiếp thu thực hiện, chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế tạo 
sự chuyển biến tích cực hơn trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu 
kế hoạch năm 2021.

3. Tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện giám sát 
Trong năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên một số hoạt 

động khảo sát, giám sát triển khai chậm so với kế hoạch đề ra.
Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp chưa nhiều. Công tác kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện nội dung kết luận chỉ đạo của Thường trực HĐND qua các phiên họp 
thường kỳ, phiên họp giải trình chưa thường xuyên, kịp thời.

Công tác phối hợp xây dựng chương trình, triển khai kế hoạch giám sát, 
khảo sát giữa các cơ quan chưa chặt chẽ nên trong một số thời điểm nhất định có 
tình trạng chồng chéo, trùng lắp về nội dung, đối tượng giám sát. Chưa thực hiện 
tốt việc phối hợp, cộng hưởng trong tổ chức giám sát, sử dụng kết quả giám sát 
của nhau. 

số 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2017, Nghị quyết số 06/NQ-
HĐND ngày 19/4/2017,… 
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Một số cơ quan, đơn vị được giám sát chuẩn bị báo cáo chưa đáp ứng yêu 
cầu về nội dung, thời gian gửi báo cáo chậm so với kế hoạch. 

Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của một số cơ quan chức năng còn 
chậm; chưa chủ động báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo 
sát. Việc theo dõi, giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau 
giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh có lúc chưa được 
quan tâm đúng mức. 

Một số ủy viên các Ban của HĐND tỉnh và các ngành được mời làm thành 
viên Đoàn giám sát, khảo sát tham gia chưa đầy đủ các buổi làm việc.

III. Nhiệm vụ giám sát trong thời gian tới
Trong năm 2022, HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục triển 

khai thực hiện tốt Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 về Chương trình 
hoạt động giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh; chuẩn bị trình kỳ họp thường lệ 
giữa năm 2022 xem xét, quyết định Chương trình hoạt động giám sát năm 2023 
của HĐND tỉnh. Đồng thời tổ chức giám sát các vấn đề phát sinh, bức xúc được 
cử tri, dư luận xã hội quan tâm; tái giám sát các vấn đề chưa có chuyển biến sau 
khi đã có nghị quyết, kết luận, kiến nghị của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND 
tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 
của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
 - Văn phòng Chính phủ; 
- Ban CTĐB của UBTVQH; 
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, TH; 
- Lưu VT, CTHĐND.

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

[daky]
Trần Xuân Vinh
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