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BÁO CÁO 

Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 năm 2021 

  

I. Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa 

X (kỳ họp chuyên đề) 

1. Kết quả đạt được 

Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 01 

ngày 29/9/2021. Kỳ họp đã thông qua 19 nghị quyết (07 nghị quyết quy phạm 

pháp luật, 12 nghị quyết cá biệt)
1
.  

Nhìn chung, công tác rà soát nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị khá sớm, có 

sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND tỉnh 

và các cơ quan liên quan. Đa số nội dung trình kỳ họp đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ 

trình tự, thủ tục và gửi đúng thời hạn quy định. Báo cáo thẩm tra của các Ban của 

HĐND tỉnh thể hiện tính phản biện cao, có gợi mở nhiều vấn đề để đại biểu HĐND 

tỉnh thảo luận, biểu quyết. Chủ tọa kỳ họp điều hành đảm bảo linh hoạt, tập trung 

vào những vấn đề trọng tâm, đảm bảo phù hợp thời lượng chương trình đề ra. Đại 

biểu quan tâm thảo luận khá sôi nổi về một số nội dung như: Cơ chế, chính sách hỗ 

                                                 
1
 Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết về xây 

dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết về thông qua Đề án công nhận thị 

trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu 

tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; Nghị quyết về sửa đổi, 

bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2020, số 53/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về quyết định chủ 

trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư xây dựng các dự án: Nâng cấp Nghĩa trang 

Nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ; Đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV dùng 

chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia; Nghị quyết thông qua một số nhiệm vụ Quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 của các huyện: Nông Sơn, Đại 

Lộc, Bắc Trà My, Nam Trà My, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn và thị xã Điện Bàn; Nghị quyết về quy định giá 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ 

và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2026; Nghị quyết về quyết định 

chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về sửa đổi 

điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam; về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; về 

quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về quy 

định mức thu dịch vụ và chính sách hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc 

Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết về quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế 

trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết kỳ họp thứ ba, HĐND 

tỉnh khóa X. 

DỰ THẢO 
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trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; 

quy định vùng nuôi chim yến; cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các 

công trình cấp nước sạch tập trung; chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025...  

Công tác phục vụ kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, tuân thủ nghiêm các quy 

định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Phần lớn tài liệu kỳ họp được đăng tải 

kịp thời lên trang thông tin điện tử để các đại biểu nghiên cứu.  

Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp đến các cơ quan 

thông tin đại chúng; đa dạng các hình thức tuyên truyền diễn biến kỳ họp đến Nhân 

dân và cử tri của tỉnh. Kịp thời chỉnh lý các dự thảo nghị quyết, ký chứng thực.  

2. Tồn tại, hạn chế 

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

cần quan tâm: Một số nội dung đề án chưa được thảo luận, bàn bạc kỹ trước khi 

trình HĐND tỉnh (đề án Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025); có nội dung UBND 

tỉnh đề nghị điều chỉnh nghị quyết nhưng khi các Ban HĐND tỉnh làm việc thì 

thay đổi trình dự thảo Nghị quyết mới (quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu 

tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025); có nội dung chỉ có tờ trình không có báo cáo chi tiết kèm theo (bổ 

sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất); có nội dung chưa đảm bảo chất 

lượng, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần cận ngày khai mạc kỳ họp mới gửi gây bị 

động, lúng túng trong công tác thẩm tra, xây dựng chương trình kỳ họp. 

II. Công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa 

X (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) 

 1. Thời gian: Dự kiến kỳ họp thứ tư sẽ tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 07 

đến ngày 08 tháng 12 năm 2021. 

 2. Nội dung: 

 2.1. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo 

 a) Nội dung thường kỳ 

 - Các báo cáo công tác năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục 

Thi hành án dân sự tỉnh.  

 - Các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình năm 2021: Thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách địa phương; công tác thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; 

công tác thanh tra kinh tế - xã hội, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo và phòng, chống tham nhũng; tình hình thực hiện hoạt động của các Quỹ tài 

chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý; kết quả thực hiện công tác bảo 

vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật trẻ em năm 

2016; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; các báo cáo khác theo đề nghị 

của Thường trực HĐND tỉnh.  
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 - Báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình quyết toán thu chi ngân sách năm 

2020; trả lời việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai, 

HĐND tỉnh khóa X.  

 - Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý 

kiến cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại báo cáo số 107/BC-UBND ngày 

01/7/2021. 

 - Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trình kỳ họp. 

 b) Nội dung chuyên đề 

 Trên cơ sở kết quả rà soát các nội dung chuyên đề dự kiến trình kỳ họp cuối 

năm đã được UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành tại Công văn số 6986/UBND-TH 

ngày 05/10/2021 (chi tiết theo phụ lục) và những nội dung UBND đã trình nhưng 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chuyển sang kỳ họp thứ tư (như đề nghị thay 

đổi thời gian đào tạo và danh sách viên chức tham gia đào tạo kỹ thuật chuyên 

sâu, ekip theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND 

tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y 

tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017-2021 tại Thông báo số 59/TB-HĐND ngày 

21/9/2021...); tại phiên họp này, đề nghị UBND tỉnh, cơ quan soạn thảo báo cáo cụ 

thể về tiến độ, 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 xem xét quyết định nội dung 

đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp.  

2.2. HĐND tỉnh quyết định các nội dung thường kỳ theo luật định 

a) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.  

b) Dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2022. 

c) Kế hoạch đầu tư công năm 2022.  

d) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025. 

e) Quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.  

f) Danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 

đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

g) Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2022 của HĐND tỉnh khóa  X, nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

h) Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng 

số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam 

năm 2022. 

2.3. Nội dung khác  

a) Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.  

b) Nghe Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo về công tác xây 

dựng chính quyền năm 2021.  

c) Xem xét, quyết định các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.  
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3. Phân công phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp  

3.1. Đề nghị UBND tỉnh 

a) Thực hiện rà soát và có văn bản chính thức đăng ký các nội dung trình kỳ 

họp, gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 25/10/2021 để có cơ sở xây dựng 

kế hoạch tổ chức kỳ họp. Các nội dung đăng ký sau thời hạn nêu trên Thường 

trực HĐND tỉnh sẽ xem xét đưa vào chương trình kỳ họp sau. 

b) Chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo theo yêu cầu (bảng tổng hợp góp ý, ý 

kiến thẩm định, dự thảo nghị quyết, quyết định triển khai,...) gửi văn bản chính 

thức về Thường trực HĐND tỉnh trước 16 giờ 00 ngày 15/11/2021 đối với nội 

dung chuyên đề, trước 16 giờ 00 ngày 25/11/2021 đối với các nội dung thường lệ 

theo luật định. 

3.2. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Nghiên cứu lựa chọn trong số các nội dung trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh 

khóa X để tham gia phản biện; cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp 

đầy đủ thông tin về đề án, dự thảo nghị quyết để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh phản biện.  

3.3. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

a) Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp (lưu ý 

thành phần tham dự, địa điểm tổ chức kỳ họp phù hợp với diễn biến tình hình dịch 

bệnh Covid-19) và quyết định phân công các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra.  

b) Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tiến độ chuẩn bị của các cơ 

quan, đơn vị để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh chỉ đạo, 

đôn đốc việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 

2021- 2026, quyết định chương trình kỳ họp đảm bảo khoa học, hiệu quả. 

III. Một số nội dung khác 

1. Giải quyết kiến nghị cử tri  

Căn cứ ý kiến kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ 

tháng 8/2021 (Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 12/8/2021), tại phiên họp này, 

đề nghị UBND tỉnh báo cáo tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri còn tồn 

đọng nêu tại Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh và nội dung trả lời ý kiến cử tri nêu tại Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 

01/7/2021 của UBND tỉnh. 

2. Tiến độ triển khai Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh 

khóa X 

Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai 

thực hiện đối với các nghị quyết đã được HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ ba, 

HĐND tỉnh khóa X (tính đến ngày 14/10/2021, có 10/18 nghị quyết được UBND 

tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện). 
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IV. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh thời 

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

1. Hoạt động thời gian qua  

- Phối hợp cho ý kiến đối với một số nội dung do UBND tỉnh trình
2
. 

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

thứ ba, HĐND tỉnh khóa X.  

- Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát chuẩn bị 

nội dung trình kỳ họp thứ ba; họp Ban thông qua các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp.  

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

họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X; báo cáo kết quả sau kỳ họp gửi các cơ quan theo 

quy định. 

- Ban hành kế hoạch 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 tỉnh và tổ chức khảo sát 

tại các khu di tích lịch sử quốc gia trên địa bàn các huyện: Bắc Trà My, Hiệp 

Đức, Quế Sơn, Phú Ninh, Núi Thành. 

- Tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai, HĐND tỉnh khóa X. 

- Tổ chức tiếp công dân thường kỳ tháng 9, 10 bằng hình thức trực tuyến. 

- Tổ chức, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các 

đại biểu HĐND tỉnh khóa X. 

- Tham gia kế hoạch làm việc của Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy việc lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam về: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 do đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban 

                                                 
2 Thống nhất chủ trương sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 để hỗ trợ cho Tổ Giám sát và Tuyên truyền 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng với mức: 1.000.000 đồng/tổ (tổng cộng 5.164 tổ tương ứng dự toán kinh phí 

5.164 triệu đồng). Hỗ trợ cho những người làm việc với cường độ cao tại các điểm chốt chặn với mức: 1.000.000 đồng/người 

(dự toán kinh phí 696 triệu đồng hỗ trợ cho 696 người tại 43 chốt); thống nhất về nguyên tắc tăng tổng mức đầu tư dự án Nâng 

cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607; lý trình: Km18+00 - Km22+398; hạng mục: bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định 

cư từ 100.000.000.000 đồng (đã được Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Công văn số 126/HĐND-VP 

ngày 09/6/2017) lên 129.625.000.000 đồng, phần vốn tăng thêm này được sử dụng từ nguồn ngân sách thành phố Hội An để 

thực hiện mở rộng vỉa hè đoạn Km18+00 - Km21+942,32 từ 2m lên 5m; thống nhất nguyên tắc điều chỉnh tăng tổng mức đầu 

tư dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4), địa điểm 

tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành từ 40.000.000.000 đồng (đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 với tổng mức đầu tư dự kiến 40.000.000.000 đồng) lên 42.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn 

tăng thêm (2.000.000.000 đồng) sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (do 

phát sinh tăng vật kiến trúc bị ảnh hưởng theo thực tế kiểm đếm); thống nhất nguyên tắc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án 

Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình từ 110.000.000.000 đồng (đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương 

đầu tư tại Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 21/3/2019) lên 122.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn tăng thêm 

(12.000.000.000 đồng) sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (do diện tích 

bị thu hồi tăng và biến động tăng về các đơn giá đền bù theo thực tế) và bổ sung kinh phí đầu tư các hạng mục: (1) Đường thi 

công vào đập phụ kết hợp quản lý vận hành dài khoảng 3,5km (nền đường rộng 5m, mặt đường 3,5m) phục vụ việc cứu hộ, cứu 

nạn cho đập phụ, tràn sự cố; (2) Kênh xả, cống thoát lũ hạ lưu tràn xả lũ; thống nhất bổ sung số tiền 41.359.000.000 đồng từ 

việc cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách tỉnh (tại Quyết định số 2417/QĐUBND ngày 24/8/2021 của 

UBND tỉnh) vào nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2 2021 để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị 

quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; thống nhất chủ trương hỗ trợ cho các em lưu học sinh Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng 

theo chương trình hợp tác với tỉnh Quảng Nam; thống nhất chủ trương xét nghiệm SARS-CoV-2 và hỗ trợ 100% chi phí xét 

nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm, tầm soát diện rộng trên địa bàn tỉnh. 
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Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn; đoàn kiểm tra 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đoàn kiểm tra công tác cải cách tư pháp. 

- Tổ chức thăm và tặng quà các hộ gia đình là hộ nghèo, có hoàn cảnh khó 

khăn tại các xã thuộc huyện Bắc Trà My. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến  

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

động theo chương trình công tác. 

- Theo dõi việc triển khai thực hiện Nghị quyết của UBND tỉnh do HĐND 

ban hành tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X. 

- Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021; 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 báo cáo, đề án, 

dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. 

- 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. 

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

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan liên quan 

tham mưu triển khai việc bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp huyện, xã. 

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

tỉnh tháng 10/2021./. 

Nơi nhận:  
- Ban TVTU (b/c);  

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Các Ban của HĐND tỉnh;  

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành (theo t/p mời họp);  

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;  

- Lưu VT, CTHĐND. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

[daky] 
 

Trình Minh Đức 

 

 


