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BÁO CÁO 

Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2021 

  

1. Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp thường 

lệ giữa năm 2021. 

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra 

trong 02 ngày 22-23/7/2021. Tuy nhiên, do tình hình phức tạp của dịch bệnh 

Covid-19 nên kỳ họp HĐND tỉnh rút ngắn thời gian còn 01 ngày tổ chức vào ngày 

22/7/2021. Ngoài xem xét các báo cáo thường lệ theo luật định, kỳ họp đã thông 

qua 20 nghị quyết (06 nghị quyết quy phạm pháp luật, 14 nghị quyết cá biệt)
1
, 

trong đó có một số cơ chế, chính sách quan trọng, góp ph n tháo g  nh ng khó 

khăn cho người dân, doanh nghiệp; khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo 

an sinh phúc lợi xã hội, phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng, an ninh đề ra trong năm 2021.   

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

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

và các cơ quan liên quan. Một số nội dung quan trọng được đưa ra lấy ý kiến góp ý 

của các đối tượng liên quan, bàn bạc thảo luận kỹ tại các hội thảo, hội nghị phản 

biện xã hội
2
 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. 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 
                                                 
1
 Nghị quyết về xác nhận kết quả b u Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; nghị quyết về hỗ trợ 

người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về 

bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021; nghị quyết về 

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 202 -2030; nghị quyết về dự kiến kế hoạch đ u tư công năm 

2022; nghị quyết về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đ u tư các dự án đ u tư công nhóm C; nghị quyết về 

quyết định chủ trương đ u tư một số dự án đ u tư công sử dụng vốn ngân sách địa phương; nghị quyết về quyết định 

điều chỉnh chủ trương đ u tư một số dự án đ u tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025; 

nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ tại các huyện: huyện Nam Trà My và 

huyện Bắc Trà My và thành phố Tam Kỳ; nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 

2020 trên địa bàn huyện Thăng Bình; nghị quyết về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021; nghị quyết số về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người 

làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021; nghị 

quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022; nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ 

sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi 

tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích 

đối với học sinh, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên và các trường Trung học phổ thông công lập, Phổ thông dân tộc 

nội trú trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026; nghị quyết quy định chính sách 

hỗ trợ đối với trẻ em m m non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học 

tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026; nghị quyết về Quy chế hoạt động của Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; nghị quyết kỳ họp thứ hai, HĐND khóa X. 

2
 Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;sắp xếp, ổn định dân cư vùng miền núi tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021-2025. 
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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 nh ng 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 trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi; cơ chế, chính 

sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; kế hoạch đ u tư công; chương 

trình phát triển nhà ở; chính sách hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao 

động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19… Việc tổ chức b u Phó Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện theo đúng 

trình tự, thủ tục quy định.  

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

quy định về phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Ph n 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. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ phê chuẩn kết quả b u chức danh 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

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

c n quan tâm:  

Nội dung kỳ họp nhiều, song thời gian kỳ họp rút ngắn nên nhiều nội dung 

chưa được thảo luận, bàn bạc kỹ; các nội dung lưu hành tại kỳ họp ít được đại biểu 

nghiên cứu thảo luận.  

Việc gửi tài liệu phục vụ kỳ họp được đẩy nhanh tiến độ hơn so với trước đây, 

tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cận kề ngày khai mạc kỳ họp mới gửi, có nội 

dung chưa đảm bảo chất lượng, có nội dung điều chỉnh, bổ sung nhiều l n, gây bị 

động, lúng túng trong công tác thẩm tra, xây dựng chương trình kỳ họp như: Quyết 

định điều chỉnh chủ trương đ u tư một số dự án đ u tư công sử dụng vốn ngân sách 

Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (không nêu rõ lý do điều chỉnh, không so sánh 

nội dung trước và sau khi điều chỉnh), bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ (gửi 3 tờ trình đề nghị bổ sung).... 

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

09/2021 (kỳ họp thứ ba) 

2.1. Thời gian: Dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 24 tháng 9 năm 2021. 

2.2. Nội dung: 

 Tại phiên họp này, đề nghị UBND tỉnh, cơ quan soạn thảo báo cáo nội dung 

dự kiến trình kỳ họp thứ ba. Trong đó, báo cáo cụ thể về tiến độ chuẩn bị nội dung; 

khả năng hoàn chỉnh đề án, nh ng vấn đề vướng mắc phát sinh; sự c n 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, cân 

nhắc đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ ba.  
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3. Các vấn đề khác 

3.1. Đề nghị UBND tỉnh 

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại 

kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực.  

b) Thep dõi cập nhật số liệu tổng nguồn vốn đ u tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 (theo ý kiến của bộ, ngành trung ương), đảm bảo tính chuẩn xác, phù 

hợp tình hình ngân sách trung ương và địa phương, hoàn chỉnh phương án phân bổ 

vốn để trình HĐND tỉnh phê duyệt kế hoạch đ u tư công trung hạn tại kỳ họp g n 

nhất sau khi Quốc hội thông qua Kế hoạch đ u tư công trung hạn  

c) Tiếp tục rà soát, kịp thời tham mưu trình HĐND tỉnh cho chủ trương xử lý đối 

với các nghị quyết về quy hoạch trên các lĩnh vực, đảm bảo phù hợp quy định Luật Quy 

hoạch, các văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình thực tiễn địa phương, đáp ứng yêu 

c u phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

d) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương giải quyết 

dứt điểm 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; đồng thời, tổ chức thực hiện nội 

dung trả lời ý kiến cử tri nêu tại Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 01/7/2021 của 

UBND tỉnh. Báo cáo tiến độ thực hiện 02 nội dung nêu trên tại phiên họp 

Thường trực HĐND tỉnh trong tháng 11/2021.  

3.2 Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

- Phối hợp Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung có liên quan đến 

việc đánh giá Quy chế phối hợp gi a Thường trực HĐND tỉnh với Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ký kết Quy chế phối hợp công tác gi a 

Thường trực HĐND tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 2021 - 2026. 

- Nghiên cứu lựa chọn trong số các nội dung trình kỳ họp thứ ba để tham gia 

phản biện. 

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  

- Phối hợp cho ý kiến đối với một số nội dung do UBND tỉnh trình
3
. 

                                                 
3
 Chủ trương đ u tư đối với dự án Khu đô thị kiểu mẫu và Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE 2 tại Đô thị mới 
Điện Nam - Điện Ngọc; phương án sử dụng các nguồn kinh phí để bù hụt thu ngân sách tỉnh năm 2020; chủ trương 

thực hiện điều chỉnh bảng giá đất thời kỳ 2020 -2024 trên địa bàn tỉnh; điều chuyển 04 biên chế công chức từ SỞ 

Công Thương về Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai; nguyên tắc bổ sung chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 

phục vụ xây dựng c u Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E; Thống nhất về nguyên tắc chủ trương hỗ trợ vốn ngân sách 

tỉnh từ nguồn dự phòng cho huyện Núi Thành thực hiện dự án Khắc phục, sửa ch a tuyến giao thông kết hợp kè 

chống sạt lở sông Trường Giang, đoạn từ Bến đò đến chợ Tam Hải để đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ năm 2021 

và chống sạt lở khi thực hiện dự án trọng điểm Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 2; tiếp tục hỗ trợ 06 tỷ 

đồng từ ngân sách tỉnh (tổng kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 13.191 triệu đồng, tương đương 70% tổng kinh 

phí bồi thường, GPMB và tái định cư theo phương án được duyệt) cho huyện Nam Giang để thực hiện bồi thường, 

giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ xây dựng dự án; việc điều chỉnh danh sách viên chức y tế tham gia đào 
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp thứ 

nhất, thứ hai, HĐND tỉnh khóa X.  

- Chủ trì tổ chức hội nghị toàn thể Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh để b u 

Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 

2021 - 2026. 

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

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

quy định. 

- 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 Tr n Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn Kiểm tra 

về thực hiện dân chủ ở cơ sở và cải cách tư pháp. 

4.2. 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.  

- Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ ba; 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 thứ ba. 

- Tiếp tục 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 Tr n Xuân Vinh, Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. 

- 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 xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa X.  

- Tổ chức hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp gi a Thường trực HĐND tỉnh 

với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ký kết Quy chế phối 

hợp công tác gi a Thường trực HĐND tỉnh với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh giai 

đoạn 2021- 2026. 

                                                                                                                                                             
tạo ekip phẫu thuật bỏng - vi phẫu tạo hình quy định tại điểm 1, Mục II Phụ lục IV, Nghị quyết số 01/2021/NQ-

HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh; phương án sử dụng số tiền 50 tỷ đồng trong tổng số tiền 80 tỷ đồng dự 

nguồn để cấp lại tiền sử dụng đất phát sinh năm 2021 cho các địa phương theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

16/3/2021 của HĐND tỉnh để phân bổ cho các dự án đ u tư đã bị cắt giảm… 
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- Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dư ng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các 

đại biểu HĐND tỉnh, khóa X. Xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu và tổ chức tập 

huấn kiến thức, kỹ năng cho Thường trực, các Ban của HĐND cấp huyện, cấp xã 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

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

tỉnh tháng 8/2021./. 

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, CTHĐ. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thái 

 

 


