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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 02 năm 2021 

BÁO CÁO 

Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2021 

 

I. Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ 21 – kỳ họp 

chuyên đề  

Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa IX được tổ chức trong 01 ngày 

(13/01/2021) đã xem xét, thông qua 18 nghị quyết quyết định các nội dung 

thuộc thẩm quyền. 

Nhìn chung, kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đảm bảo theo 

đúng tiến độ đề ra. Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp cơ bản chu 

đáo, đảm bảo trình tự, thủ tục quy định, đăng tải kịp thời lên trang thông tin điện 

tử để đại biểu truy cập, nghiên cứu. 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. Chủ 

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

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

các phương án cụ thể để đại biểu thảo luận, quyết định. Đại biểu HĐND tỉnh 

tích cực tham gia thảo luận, 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: Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng 

số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021; cơ chế khuyến khích đầu tư xây 

dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh; đề án đo đạc, lập 

hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện 

miền núi… 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 một số nội dung chưa tốt, có 

trường hợp chuẩn bị chưa chu đáo phải chuyển sang kỳ họp tiếp theo để xem 

xét, quyết định. Nhiều nội dung lưu hành tại kỳ họp ít được đại biểu nghiên cứu 

thảo luận. 

II. Xem xét, quyết định các nội dung trình kỳ họp chuyên đề tháng 

03/2021 (kỳ họp thứ 22) và kỳ họp thứ 23 (kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2016-2021) 

tháng 4/2021. 

1. Về tổ chức kỳ họp thứ 22 

a) Thời gian: Dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 16, 17 tháng 3 năm 2021.  

b) Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp  

DỰ THẢO 



2 
 

Ngày 22/02/2021, UBND tỉnh có Công văn số 896/UBND-TH gửi Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh về đăng ký nội dung trình tại kỳ họp thứ 22, HĐND 

tỉnh khóa IX (tổ chức tháng 3/2021); trong đó có 12 nội dung UBND tỉnh đã đề 

nghị từ các kỳ trước chuyển sang và đã có chủ trương của Thường trực HĐND, 

HĐND tỉnh; 11 nội dung UBND tỉnh đăng ký mới (chi tiết theo phụ lục 1). 

(Qua rà soát đến ngày 24/02/2021, có 04 nội dung đã có hồ sơ gửi)
1
 

Tại phiên họp này, đề nghị các đại biểu báo cáo 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… để Thường trực HĐND tỉnh 

phối hợp UBND tỉnh quyết định các nội dung đưa vào chương trình kỳ họp. 

Trong đó lưu ý các nội dung: Đề án phát triển sự nghiệp Y tế - Dân số tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 (sự cần thiết, cơ sở pháp lý, nguồn vốn, thẩm 

quyền ban hành...); Phương án bố trí người làm việc tại các Trung tâm kỹ thuật 

nông nghiệp cấp huyện (sự cần thiết, nhu cầu bổ sung biên chế viên chức, việc 

hoạt động của các trung tâm ở các huyện, thị xã, thành phố,…). 

Về một số nội dung đề án chưa có sự thống nhất cao của các đồng chí 

thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương, đề nghị đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét, có văn bản trình kỳ họp thứ 22 để HĐND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

2. Về chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ) 

Để đảm bảo tốt các nội dung phục vụ kỳ họp tổng kết cuối nhiệm kỳ 2016-

2021 theo quy định, đề nghị Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát 

nhân dân và các Ban HĐND tỉnh chủ động xây dựng dự thảo báo cáo, trình 

Thường trực HĐND tỉnh xem xét tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 

03/2021 trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận tại kỳ họp 

cuối nhiệm kỳ 2016-2021 (dự kiến tháng 4/2021). 

III. Một số vấn đề cần quan tâm  

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Tính đến ngày 25/02/2021, có 03 Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 21 

chưa được UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện (chi tiết theo phụ 

lục 2).  

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

thực hiện đối với các nghị quyết nói trên. 

2. Tiến độ thực hiện một số nội dung theo kết luận tại phiên họp 

Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2020  

Đề nghị UBND tỉnh và cơ quan liên quan báo cáo rõ về tiến độ, kết quả, 

thời gian giải quyết, hoàn thành và khó khăn, vướng mắc (nếu có) đối với một số 

                                                 
1
 4 nội dung đã có hồ sơ hợp lệ gửi sang gồm: 01 nội dung UBND tỉnh đã đăng ký từ các kỳ 

trước chuyển sang; 02 nội dung Thường trực HĐND, HĐND tỉnh đã có chủ trương và 01 nội 

dung UBND tỉnh đăng ký mới (theo phụ lục 1). 
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nội dung đã được kết luận tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 12/2020, 

cụ thể như sau: 

+ 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. 

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 

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn 

tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và  

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. 

- Phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, UBMTTQVN cấp huyện 

triển khai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 21. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chương trình công tác từ nay đến 

hết nhiệm kỳ 2016-2021 của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh.  

- Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 22, phân công các ban của HĐND 

tỉnh thẩm tra và triển khai các hoạt động giám sát khảo sát phục vụ kỳ họp thứ 22. 

- Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết một số vấn đề phát sinh (Cho ý kiến 

chủ trương triển khai đầu tư xây dựng dự án khu đô thị 

DATQUANGRIVERSIDE 2 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc; việc sử dụng 

đất lúa để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở; thủ tục dự án Xây dựng cơ 

sở tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số…). 

- Cho ý kiến về dự thảo Đề án thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.  

- Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 

2020 – 2025. 

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

tri về kết quả các kỳ họp. 

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thăm Tết; tổ chức đi thăm xã biên 

giới La Dêê, huyện Nam Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến 

- 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. 
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- Chuẩn bị các nội dung cho công tác tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa 

IX. 

- Tổ chức phiên họp giải trình về nội dung “Công tác lập, tổ chức thực 

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

2020”. 

- Tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21 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. 

- 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 02/2021./. 

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 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trung 

 
 


