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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:       /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày     tháng 3 năm 2021 

BÁO CÁO 

Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2021 

 

1. Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ 22 – kỳ họp 

chuyên đề  

Kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa IX mặc dù được tổ chức rút gọn trong 01 

ngày (dự kiến là 1,5 ngày), nhưng nhìn chung, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội 

dung, chương trình, đúng tiến độ đề ra, đã xem xét, thông qua 17 nghị quyết 

quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung 

trình kỳ họp đảm bảo đầy đủ hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định; tài liệu kỳ họp 

đăng tải kịp thời lên trang thông tin điện tử để đại biểu truy cập, nghiên cứu. Các 

nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch số 06/KH-HĐND cũng được tích cực nghiên 

cứu, thẩm tra kịp tiến độ tổ chức kỳ họp. Các báo cáo, tờ trình, đề án trình bày 

trực tiếp tại kỳ họp được tóm tắt theo nhóm vấn đề và đi thẳng vào trọng tâm. 

Nội dung thẩm tra của các ban HĐND tỉnh thể hiện tính phản biện cao, có đề 

xuất các phương án cụ thể để đại biểu thảo luận, quyết định.  

Chủ tọa kỳ họp đã điều hành linh hoạt, gợi ý thảo luận nhiều vấn đề quan 

trọng. Đại biểu HĐND tỉnh tham gia đóng góp nhiều ý kiến khá sâu sắc, được 

tiếp thu, chỉnh lý vào dự thảo nghị quyết. Một số vấn đề được quan tâm thảo 

luận sôi nổi như: Về cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thành 

phố 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 Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; mức hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo, Hội 

đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư và Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của đại biểu, đại diện UBND tỉnh, các cơ quan 

chủ trì xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết đã kịp thời báo cáo bổ sung, giải 

trình, làm cơ sở để đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuẩn bị kỳ họp vẫn còn một số tồn 

tại, hạn chế cần được khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian đến: Việc gửi 

tài liệu của các cơ quan liên quan đến phục vụ kỳ họp vẫn còn chậm làm ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện thẩm tra của các ban HĐND tỉnh (nội dung liên 

quan đến quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công); một số nội 

dung chuẩn bị chưa đảm bảo phải chuyển sang kỳ họp sau. Một số nội dung lưu 

hành tại kỳ họp ít được đại biểu nghiên cứu thảo luận, chưa tích cực trong thảo 

luận, góp ý hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. Công tác tham mưu, phục vụ của Văn 

phòng HĐND tỉnh còn có những thiếu sót nhất định. 
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2. Xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp thứ 23 (kỳ họp tổng 

kết cuối nhiệm kỳ 2016-2021)  

2.1. Thời gian: Dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 4 năm 2021.  

2.2. Nội dung trình kỳ họp: Xem xét, thảo luận 2 nhóm vấn đề trọng tâm 

sau: 

a) Nội dung tổng kết cuối nhiệm kỳ 2016-2021:  

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại kỳ 

họp tổng kết cuối nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận các báo 

cáo công tác nhiệm kỳ của Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh; các 

Ban HĐND tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh. 

b) Xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền khác 

Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh có Công văn số 1441/UBND-TH về giao 

nhiệm vụ cho các ngành chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 23 gồm 16 nội 

dung; trong đó có 07 nội dung UBND tỉnh đã đề nghị từ các kỳ trước chuyển 

sang và đã có chủ trương của Thường trực HĐND, HĐND tỉnh; 09 nội dung 

UBND tỉnh đăng ký mới (phụ lục kèm theo). 

2.3. Công tác rà soát, phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp: 

 Qua rà soát, ngoài các nội dung tổng kết cuối nhiệm kỳ, dự kiến các nội 

dung UBND tỉnh trình để xem xét, quyết định tại kỳ họp tương đối nhiều, trong 

đó có một số nội dung quan trọng về cơ chế, chính sách, có tác động lớn đến sự 

phát triển kinh tế - xã hội
1
, trong khi quỹ thời gian từ nay đến kỳ họp không 

nhiều. Do vậy, để đảm bảo chất lượng các đề án, tại phiên họp này đề nghị cơ 

quan soạn thảo, chuẩn bị nội dung trình kỳ họp báo cáo về tiến độ chuẩn bị, khả 

năng hoàn chỉnh đề án, những vấn đề vướng mắc phát sinh; sự cần thiết, cơ sở 

pháp lý, khả năng cân đối nguồn lực và tính hiệu quả, tác động các mặt của một 

số đề án quy định về cơ chế, chính sách để Thường trực HĐND tỉnh phối hợp 

UBND tỉnh quyết định các nội dung đưa vào chương trình kỳ họp đảm bảo chất 

lượng, khả thi, tạo chủ động trong xây dựng và hoàn thiện đề án. Cụ thể như:  

(1) Đề án Phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2021 – 2025 (làm rõ tiến độ tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 

12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và kế hoạch triển khai Nghị quyết số 

88/2019/QH14 ngày 18/11/2019, Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 

của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 

– 2030; định hướng, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi quy định định mức, cơ chế hỗ 

trợ sắp xếp, ổn định dân cư; tích hợp, lồng ghép nội dung phát triển giáo dục 

miền núi theo đề nghị của HĐND tỉnh tại điểm 7, Thông báo số 02/TB-HĐND 

                                                 
1
 (1) Đề án Phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025; (2) Cơ 

chế hỗ trợ phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; (3) Đề án quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ 

phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; 

(4) Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2021 - 2025. 
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ngày 08/01/2021); (2) Đề án quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 

kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-

2025 (tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách thời gian qua, sự cần thiết 

ban hành; đối tượng áp dụng, nội dung, mức hỗ trợ, nguồn lực, địa bàn triển 

khai); (3) Cơ chế hỗ trợ phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh (tổng kết, đánh giá kết 

quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến 

năm 2020 và năm 2030 theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND của UBND tỉnh; 

tiến độ điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở). 

Riêng đối với những nội dung UBND tỉnh trước đây đã trình nhưng chưa 

được xem xét đưa vào chương trình kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh làm rõ về tính 

cấp thiết, khả năng nguồn lực, thẩm quyền ban hành, cụ thể như: (1) Chương 

trình Phát triển sự nghiệp Y tế - Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

(về thẩm quyền ban hành, nguồn lực,..); (2) Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động 

thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam (làm rõ phạm vi áp dụng và khả năng nguồn lực); (3) Đề án quy định khu 

vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép 

chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Thường trực 

HĐND tỉnh đã có chủ trương tại Thông báo số 72/TB-HĐND ngày 28/12/2020
2
, 

theo đó đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định). 

 - Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh lựa chọn một số nội dung có 

tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đời sống sản xuất của nhân 

dân…, tổ chức phản biện, thu thập thêm ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan 

làm cơ sở hoàn chỉnh đề án. 

 3. Một số vấn đề khác 

Tại Thông báo số 13/TB-HĐND ngày 03/3/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về kết luận phiên họp tháng 02/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị 

UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nội dung còn tồn đọng
3
 gửi về 

Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 09/3/2021. Tuy nhiên, đến nay, Thường 

trực HĐND tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương 

gửi báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi, giám sát, kịp thời thông tin 

đến cử tri được biết. 

4. Hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh thời 

gian qua và một số nhiệm vụ trong tâm thời gian đến 

4.1. Hoạt động thời gian qua 

                                                 
2
 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn lấy ý kiến của chính quyền một số 

địa phương, Nhân dân tại khu vực có nuôi chim yến, đánh giá đầy đủ, toàn diện tác động của 

chính sách, hoàn chỉnh đề án trình HĐND tỉnh khóa X xem xét quyết định. 
3
 + Giải quyết dứt điểm 08 kiến nghị được Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tại Báo cáo 

số 39/BC-HĐND ngày 08/7/2020. 

+ Những tồn tại hạn chế đối với dự án khu phố chợ mới Bà Rén tại xã Quế Xuân, huyện Quế 

Sơn. 
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- Phối hợp cho ý kiến đối với một số nội dung do UBND tỉnh trình: 

+ Cho ý kiến chủ trương lập thủ tục trình HĐND tỉnh điều chỉnh tăng tổng 

mức đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn. 

+ Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung chấp thuận 

chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

+ Bổ sung danh mục dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) vào Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và triển khai đầu tư từ năm 

2021. 

- Cho ý kiến về điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người 

ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sau hiệp thương lần thứ nhất; tham gia ý 

kiến về thành phần Ban bầu cử. 

- Dự hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp 

thứ 22 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa IX. 

- Chuẩn bị nội dung phục vụ đoàn giám sát của Đoàn Chủ tịch Trung ương 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. 

- Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản sau kỳ 

họp thứ 22. 

- Tiếp công dân thường kỳ, xử lý đơn thư; tiếp xúc cử tri, thông tin đến cử 

tri về kết quả các kỳ họp. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến 

- Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 23, triển khai các hoạt động giám 

sát khảo sát và chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ kỳ họp. 

- Tiếp tục tham gia đoàn giám sát của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

- Thực hiện nội dung kiểm tra theo Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 

31/12/2020 về thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy. 

 - Tiếp tục chỉ đạo triển khai các công việc liên quan phục vụ bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc 

thẩm quyền Thường trực HĐND tỉnh. 

- Tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh chuyển các cơ quan 

có thẩm quyền xem xét giải quyết, trả lời; theo dõi, giám sát việc thực hiện các 

nghị quyết của HĐND tỉnh; giải quyết ý kiến cử tri, thực hiện kiến nghị sau 

giám sát trên tất cả các lĩnh vực. 
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- Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết một số vấn đề phát sinh và thực hiện 

các nhiệm vụ theo thẩm quyền. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND 

tỉnh tháng 3/2021./. 

Nơi nhận: 

- Ban TVTU (b/c) 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ,  

Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các ban của HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh 

- Các sở, ngành (theo t/p mời họp); 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu VT, TH (Yến).  

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thái 

 
 

 


