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  “DỰ THẢO” 

BÁO CÁO 

Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2020 

 

I. Đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ 17 - kỳ họp chuyên đề 

1. Kết quả đạt được 

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX được tổ chức trong 01 ngày (ngày 

17/9/2020), đã xem xét, thông qua 16 nghị quyết, quyết định các nội dung thuộc 

thẩm quyền
1
.  

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc chuẩn 

bị nội dung kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, khẩn trương. Thường trực HĐND và 

UBND tỉnh đã quyết liệt trong chỉ đạo chuẩn bị nội dung trình kỳ họp. Một số nội 

dung đăng ký trình kỳ họp này tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện để trình 

kỳ họp tiếp theo.  

Các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp được chuẩn bị 

khá chu đáo; phần lớn tài liệu kỳ họp được đăng tải kịp thời lên Trang thông tin 

điện tử để đại biểu nghiên cứu. Dự kiến chương trình kỳ họp được xây dựng khoa 

học, hợp lý. Báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh có chất lượng, thể hiện 

tính phản biện cao, đề xuất các phương án cụ thể để đại biểu thảo luận, quyết 

định. Các đại biểu thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận sôi nổi, làm rõ 

một số nội dung còn có ý kiến khác nhau trước khi biểu quyết thông qua.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp 

còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế như: 

- Một số nội dung trình kỳ họp gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm so với 

yêu cầu; một số nội dung được đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp sát ngày 
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 05 nghị quyết về nhân sự gồm: Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; 

miễn nhiệm, bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

11 nghị quyết về các nội dung: Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 

2014 về 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; bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; cho ý kiến 

thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Hưng Thịnh mở rộng, thị xã Điện Bàn; quyết 

định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang; hỗ trợ học phí đối với trẻ 

mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; Đề án Phát triển ứng dụng 

công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng chốt dân quân 

thường trực tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 
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khai mạc làm ảnh hưởng đến việc thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh, dự kiến 

chương trình kỳ họp, đăng tải tài liệu và thời gian nghiên cứu của đại biểu.  

- Một số nội dung chưa được chuẩn bị chu đáo, đã đề nghị rút ra khỏi 

chương trình ngay sát ngày khai mạc kỳ họp, trong đó có nội dung chưa được cơ 

quan chuyên môn tiếp thu ý kiến kết luận tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 

tháng 8/2020
2
 như tách đề án cơ chế hỗ trợ trồng cây lấy gỗ làm nhà cho người 

dân các huyện trung du, miền núi giai đoạn 2020 - 2025 thành 02 đề án gồm cơ 

chế hỗ trợ trồng cây phân tán phục vụ lấy gỗ làm nhà và cơ chế hỗ trợ trồng cây 

tập trung phục vụ lấy gỗ làm nguyên liệu; chưa tổng kết, đánh giá kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về Phát triển 

công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 làm cơ sở xây dựng đề án 

phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

- Một vài thành viên UBND tỉnh trình bày nội dung đề án quá thời lượng 

quy định, không tóm tắt, không đi vào trọng tâm vấn đề; có trường hợp cơ quan 

tham mưu chuẩn bị nội dung trình kỳ họp không có lãnh đạo tham dự xuyên suốt 

kỳ họp; đại biểu HĐND tỉnh vắng mặt tại kỳ họp còn nhiều… 

3. Kiến nghị 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan nâng cao hơn nữa chất lượng 

nội dung đề án trình kỳ họp; gửi hồ sơ, tài liệu kỳ họp (tờ trình, báo cáo, đề án, dự 

thảo nghị quyết,…) về Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo thời gian theo yêu cầu; chỉ 

đạo cơ quan tham mưu nội dung trình kỳ họp tham dự xuyên suốt kỳ họp để tiếp thu 

ý kiến, tham gia giải trình khi có yêu cầu; chỉ đạo thành viên UBND tỉnh được phân 

công trình bày nội dung đảm bảo thời gian quy định và yêu cầu trình bày tóm tắt nội 

dung, trọng tâm vấn đề. 

Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh sắp xếp thời gian, bố trí công việc hợp lý để 

tham dự kỳ họp; thực hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc tham dự đầy 

đủ các kỳ họp, phiên họp HĐND, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc 

nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND. 

II. Đánh giá việc thực hiện các nội dung kết luận tại phiên họp tháng 

8/2020 (Thông báo số 45/TB-HĐND ngày 26/8/2020 của Thường trực HĐND 

tỉnh) 

Qua theo dõi, các nội dung kết luận tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 

đã được các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đối với việc tổ 

chức kỳ họp thứ 17, ý kiến kết luận liên quan đến hoàn chỉnh một số nội dung 

trình kỳ họp chưa được cơ quan chuyên môn tiếp thu kịp thời để hoàn chỉnh và 

phải chuyển sang kỳ họp tiếp theo để xem xét.  

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến góp 

ý để hoàn chỉnh nội dung trình kỳ họp thứ 18 - kỳ họp chuyên đề. 

 

 

                                                 
2
 Thông báo số 45/TB-HĐND ngày 26/8/2020 của Thường trực HĐND tỉnh 
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III. Về tổ chức kỳ họp thứ 18 - kỳ họp chuyên đề 

Kỳ họp thứ 18 dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10/2020, tại kỳ họp này 

dự kiến xem xét một số nội dung sau:  

1. Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (cho ý kiến 

lần 2); 

2. Quy định về cơ chế hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Đề án hỗ trợ trồng cây lấy gỗ làm nhà cho người dân các huyện trung du, 

miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức. 

5. Bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên 

địa bàn huyện Đại Lộc. 

6. Các nội dung khác theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh (nếu có). 

7. Dự kiến thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. 

Tại phiên họp này, đề nghị UBND tỉnh báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội 

dung dự kiến trình kỳ họp thứ 17 để Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đưa vào 

chương trình kỳ họp, phân công các ban của HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định; 

có văn bản đăng ký nội dung trình kỳ họp, gửi hồ sơ, tài liệu kỳ họp (tờ trình, đề 

án, dự thảo nghị quyết,…) về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất ngày 

09/10/2020. 

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

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

1. Hoạt động thời gian qua 

- Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 17, các văn bản liên quan công tác 

tổ chức kỳ họp; quyết định phân công các ban của HĐND tỉnh thẩm tra nội dung 

trình kỳ họp. 

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

+ Cho ý kiến chấp thuận 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. 

+ Thống nhất về nguyên tắc kéo dài nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế 

hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 được điều chuyển, giao bổ sung cho 

các địa phương trong năm 2019 đến ngày 31/12/2019 chưa giải ngân hết được 

tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020, với số tiền: 

141.003.314.873 đồng, thời hạn giải ngân đến ngày 31/12/2020. 

+ Cho ý kiến dự án đề xuất sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. 

+ Điều chỉnh tên gọi và thời gian trình HĐND tỉnh nội dung phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên.  
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+ Thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh quy mô diện tích sàn các khối nhà 3 

tầng của dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu với diện tích 8.758 m2 (tăng 

2.149 m2 so với chủ trương đầu tư được duyệt).  

- Ban hành kế hoạch tổ chức phiên giải trình về “Công tác lập, tổ chức thực 

hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; 

kế hoạch tổ chức thăm và tặng quà các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số 

thuộc hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã La Dêê, huyện Nam Giang. 

- Ban hành Quyết định công bố quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết các nội 

dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Góp ý dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh; dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). 

- Các ban của HĐND tỉnh ban hành quyết định, kế hoạch, tổ chức khảo sát, 

làm việc với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 17, HĐND 

tỉnh khóa IX; khảo sát, làm việc với các cơ quan liên quan theo kế hoạch, chương 

trình công tác
3
. 

- Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến 

- Hoàn chỉnh, ban hành các nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 17; theo dõi 

việc triển khai thực hiện nghị quyết của UBND tỉnh.  

- Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18, các văn bản liên quan tổ chức kỳ 

họp; quyết định phân công các ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ 

họp. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, giám sát, thẩm tra các nội dung do 

UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 18.  

- Tổ chức phiên họp giải trình về “Công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý 

quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020”. 

- Chỉ đạo tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16. 

- Làm việc với các ngành, địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh theo 

đề nghị của UBND tỉnh. 

- Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết một số vấn đề phát sinh thuộc thẩm 

quyền. 

- Các ban của HĐND tỉnh tiếp tục khảo sát, làm việc với các cơ quan liên 

quan theo kế hoạch.  

- Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức khảo sát, làm việc với các cơ quan liên 

quan, xây dựng báo cáo phục vụ phiên họp giải trình. 

                                                 

3
 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát các dự án trọng điểm trên địa bàn một số huyện trong giai 

đoạn 2016 - 2020. 

4 Ban Pháp chế làm việc với UBND các phường An Xuân, Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ. 
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- Tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

- Tổ chức đi thăm và tặng quà các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số 

thuộc hộ nghèo và gia đình chính sách tại xã La Dêê, huyện Nam Giang. 

- Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh triển khai thực hiện các hoạt 

động theo chương trình công tác.  

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

tỉnh tháng 9/2020./. 

Nơi nhận: 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, 

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.  

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trung 

 


