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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:    22   /TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Quảng Nam, ngày  05   tháng 5 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4 năm 2020 

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp 

thường kỳ tháng 4/2020, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH 

tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy 

viên Thường trực HĐND, phó trưởng các ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn 

phòng HĐND; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND, các Sở: Tài 

chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp 

và PTNT, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội 

vụ, Thanh tra, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, TAND, Viện KSND tỉnh (vắng Sở 

Công Thương). 

Sau khi Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ 

họp thứ 15, dự kiến các nội dung trình kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ giữa năm 

2020), các vấn đề liên quan công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND 

tỉnh; các cơ quan báo cáo tiến độ chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh; ý kiến tham 

gia của đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Thường trực 

HĐND tỉnh; Chủ tọa phiên họp kết luận như sau:  

1. Đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ 15  - kỳ họp 

chuyên đề   

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX được tổ chức trong ngày 21/4/2020 

theo hình thức trực tuyến với 04 điểm cầu đã xem xét, thông qua 14 nghị quyết. 

Thành phần tham dự kỳ họp tinh gọn, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các  biện pháp 

phòng, chống dịch Covid – 19 theo quy định.  

Nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trình tự, thủ tục quy 

định; đã kịp thời tổ chức hội nghị lấy ý kiến về nội dung Đề án quy định về số 

lượng, chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân 

phố và mức chi bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân 

phố; trên cơ sở đó hoàn chỉnh nội dung trình kỳ họp. Các báo cáo thẩm tra của 

các ban HĐND tỉnh kiến nghị và gợi mở nhiều vấn đề làm cơ sở đại biểu HĐND 

tỉnh thảo luận, biểu quyết. Phiên họp thảo luận và thông qua dự thảo nghị quyết 

mặc dù được tổ chức tại 04 điểm cầu nhưng không làm hạn chế nhu cầu tham gia 

thảo luận, đóng góp trí tuệ của các đại biểu đối với nội dung trình kỳ họp. Đại 

biểu HĐND tỉnh đã tham gia thảo luận, góp ý nhiều nội dung khá sâu sắc, được 

tiếp thu để chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Công tác thông tin, tuyên truyền về nội 

dung, diễn biến kỳ họp được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Hạ tầng kỹ thuật phục 

vụ họp trực tuyến, nhân lực tham mưu, phục vụ tại từng điểm cầu, tài liệu phục 

vụ kỳ họp được đảm bảo chu đáo, kịp thời. 
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Tuy nhiên, công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp 15 vẫn còn một số 

tồn tại như tài liệu, hồ sơ trình quyết định chủ trương đầu tư các dự án chưa kịp 

thời, chưa đúng định dạng file theo quy định; có trường hợp cơ quan chuyên môn 

đề xuất thay đổi một số nội dung nghị quyết sau khi đã được đại biểu HĐND tỉnh 

biểu quyết. Còn một vài cơ quan trình bày đề án, tờ trình quá thời lượng quy định; 

đại biểu tham gia thảo luận, góp ý nghị quyết chưa nhiều.  

2. Phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 16  

Căn cứ Nghị quyết 40/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020, dự kiến kỳ họp thứ 16 sẽ được tổ chức 

từ ngày 14 đến ngày 16/7/2020.  

Ngoài các nội dung thường lệ đã được xác định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị 

quyết 40/NQ-HĐND và các nội dung chuyển từ kỳ họp thứ 15 sang (Quyết định biên 

chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng 

Nam năm 2020; quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng 

vốn ngân sách tỉnh- sau khi rà soát, giãn kế hoạch đầu tư phù hợp khả năng đảm 

bảo nguồn lực). Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan 

tham mưu làm rõ cơ sở pháp lý, thực tiễn khi đề xuất xây dựng các đề án, dự thảo 

nghị quyết, dự kiến nguồn lực thực hiện; xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đề 

nghị Thường trực HĐND tỉnh quyết định các nội dung đưa vào chương trình kỳ 

họp theo nguyên tắc hạn chế thấp nhất việc đề xuất ban hành các cơ chế, chính 

sách, quy định mới làm tăng chi ngân sách, trừ những nội dung thật sự cấp thiết 

và làm rõ khả năng đảm bảo nguồn lực thực hiện sau khi ban hành. Gửi văn bản 

đăng ký nội dung chuyên đề trình kỳ họp thứ 16 về Thường trực HĐND tỉnh trước 

ngày 15/5/2020.  

Trong quá trình thực hiện, cần lưu ý xem xét sự phù hợp của các đề xuất 

chính sách áp dụng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh 

với nội dung dự thảo 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 theo Nghị quyết 

số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội, nhất là các nội dung liên quan 

hỗ trợ đối với thôn thuộc xã miền núi xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông – lâm nghiệp. Không ban hành các quy định làm phát sinh tổ chức, 

bộ máy, số người ở cấp xã hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước ngoài danh mục 

chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã quy định tại Nghị quyết 

12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh; trường hợp xét thấy cần 

điều chỉnh quy định về chức danh thì tổng hợp, trình HĐND tỉnh quyết định.  

3. Các vấn đề khác 

3.1 Đề nghị UBND tỉnh: 

a) Kịp thời ban hành văn bản, chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết đã 

được HĐND tỉnh ban hành, nhất là quy định cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ 

khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung; quy định về chế độ, chính sách đối với 

các chức danh ở thôn, tổ dân phố.  

b) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu cụ thể phương án cắt giảm chi 

thường xuyên; danh mục dự án, công trình giãn thời gian, tiến độ thực hiện đầu 

tư, giảm kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020, tổng hợp gửi Thường 
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trực HĐND tỉnh cho ý kiến theo chủ trương đã được HĐND tỉnh quyết nghị tại 

khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh. 

 c) Bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình 

hình thực tiễn để xây dựng phương án điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã được HĐND tỉnh quyết nghị tại 

Nghị quyết 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định vào thời điểm thích 

hợp. 

d) Khẩn trương gửi báo cáo rà soát, đánh giá các nghị quyết của HĐND tỉnh 

theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 456/HĐND-VP ngày 

29/10/2019, Thông báo số 13/TB-HĐND ngày 31/3/2020. Bãi bỏ, dừng thực hiện 

các văn bản quy định về chế độ, chính sách không phù hợp với quy định hiện 

hành. 

đ) Khẩn trương hoàn chỉnh nội dung báo cáo “Thực trạng thi hành pháp luật 

về đầu tư công; công tác phối hợp triển khai thực hiện các dự án đầu tư nhóm B 

và C trọng điểm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư từ 

năm 2016 đến năm 2019” phục vụ phiên họp giải trình việc chấp hành pháp luật 

đầu tư công theo Kế hoạch 10/KH-HĐND ngày 09/3/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnh; gửi báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10/5/2020 để 

tổng hợp, phục vụ phiên họp. 

3.2 Ban Kinh tế - Ngân sách làm việc với đơn vị, cơ quan liên quan để nắm 

rõ thông tin phục vụ phiên họp giải trình việc chấp hành pháp luật đầu tư công; 

hoàn chỉnh báo cáo kết quả khảo sát và gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 

15/5/2020. 

3.3 Thống nhất nội dung đánh giá tình hình hoạt động thời gian qua và nhiệm 

vụ thời gian đến của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh như dự thảo báo 

cáo trình phiên họp. Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh, 

tham mưu triển khai theo kế hoạch chung. 

Trên đây là kết luận nội dung phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2020, Thường 

trực HĐND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận1: 
- Ban TVTU (b/c); 

- TTHĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các ban của HĐND tỉnh; 

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

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, tx,tp; 

-  VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;  

- Lưu VT, TH. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                    

 

 

 

 

        Lê Quang Trung  
 

                                           
1 Gửi qua trục văn bản liên thông 
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