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BÁO CÁO
Phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2022
Thường trực HĐND tỉnh có Giấy mời số 08/GM-HĐND ngày 10/3/2022
mời dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2022. Để chuẩn bị tốt nội
dung báo cáo tại phiên họp, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1012/UBNDTH ngày 23/02/2022 giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, tổng hợp và trực
tiếp báo cáo tiến độ chuẩn bị, hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh dự kiến
trình HĐND khóa X tại kỳ họp thứ sáu (tổ chức tháng 4/2022). Đồng thời chủ
động báo cáo các nội dung đề nghị điều chỉnh/bổ sung (nếu có) tại phiên họp để
Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Trên cơ sở báo cáo tiến độ của các Sở, ngành liên quan, UBND tỉnh tổng
hợp báo cáo nội dung phục vụ tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng
3/2022, cụ thể như sau:
I. Đánh giá kết quả tham mưu, phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh trong
thời gian qua.
Trong thời gian qua, công tác tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh tổ chức các
kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết
HĐND tỉnh ban hành cơ bản đạt được những kết quả nhất định; các Nghị quyết
HĐND tỉnh đã từng bước đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội
của tỉnh phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu, chuẩn
bị nội dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần
khắc phục, như: Tiến độ gửi các nội dung trình mỗi kỳ họp còn chậm so với thời
gian yêu cầu; chất lượng nội dung tham mưu chưa đảm bảo; việc lấy ý kiến góp
ý của các Sở, ngành, địa phương, thành viên UBND tỉnh còn mang tính chung
chung, hình thức và thủ tục; một số Giám đốc Sở chưa có sự chủ động trong
việc chuẩn bị nội dung để báo cáo và giải trình trực tiếp tại các kỳ họp khi đại
biểu HĐND tỉnh yêu cầu; việc chỉ đạo, tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến
nghị của cử tri còn chậm, một số nội dung còn tồn đọng chưa được giải quyết
dứt điểm; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua và ban
hành còn chậm..
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng, đẩy nhanh
tiến độ tham mưu các nội dung trình HĐND tỉnh trong thời gian đến, UBND
tỉnh đã họp quán triệt, chỉ đạo và ban hành Công văn số 649/UBND-TH ngày
27/01/2022 yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh,
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức đánh giá và rút
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kinh nghiệm trong công tác tham mưu UBND tỉnh các nội dung trình HĐND
tỉnh thời gian qua; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường công tác nghiên
cứu, cập nhật các văn bản, chính sách mới của Chính phủ, Bộ, ngành Trung
ương, các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy… để kịp thời
tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định.
Tăng cường trách nhiệm trong việc tham gia, đóng góp ý kiến đối với
từng nội dung cụ thể trình HĐND tỉnh; chủ động chuẩn bị tốt các nội dung giải
trình, nội dung yêu cầu chất vấn và trực tiếp giải trình, trả lời chất vấn tại các kỳ
họp khi đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu.
Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh trong việc
tiếp thu các nội dung thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND
tỉnh, kịp thời hoàn chỉnh các nội dung và dự thảo Nghị quyết theo yêu cầu.
Bám sát Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri được ban
hành tại Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 và Sửa đổi, bổ
sung tại Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh để
kịp thời tham mưu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh do Đoàn
Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển đến theo đúng
thẩm quyền và thời gian quy định.
Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành trong
quá trình xây dựng, hoàn chỉnh các nội dung trình HĐND tỉnh tại mỗi kỳ họp;
thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ chuẩn bị các nội dung và tổng hợp tham
mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các tồn tại, khó khăn, vướng mắc
trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh,
đảm bảo công tác tham mưu các nội dung trình HĐND tỉnh ngày càng chất
lượng và theo đúng thời gian yêu cầu.
II. Về giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri kiến nghị đã được
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp tại Báo cáo số 168/BCHĐND ngày 03/12/2021.
Thực hiện Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 03/12/2021 của HĐND tỉnh
về kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa
IX và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 112/BC-HĐND
ngày 21/7/2021 của HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và
địa phương liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các nội dung kiến nghị
của cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường trực
HĐND tỉnh. Trên cơ sở báo cáo tiến độ của các Sở, Ban, ngành và địa phương
liên quan, UBND tỉnh đã tổng hợp và có Báo cáo số 39/BC-UBND ngày
24/02/2022 gửi Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, giám sát theo quy định.
III. Về tiến độ triển khai thực hiện các Nghị quyết ban hành tại kỳ
họp thứ năm; chuẩn bị nội dung trình kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ sáu
(kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X.
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1. Về tiến độ triển khai thực hiện các Nghị quyết ban hành tại kỳ họp
thứ năm, HĐND tỉnh khóa X (thông qua và ban hành ngày 12/01/2022).
- Tính đến ngày 11/3/2022, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện 10 Nghị
quyết/11 Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ năm.
- Còn lại 1 Nghị quyết chưa triển khai thực hiện, cụ thể: Nghị quyết số
06/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh về quy định chính sách
đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2022-2025 (Tiến độ: theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện
nay Sở đang hoàn chỉnh ý kiến góp ý của các Sở, Ban, ngành, địa phương đối
với dự thảo Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết. UBND tỉnh đã có văn
bản chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu Quyết định triển
khai thực hiện).
2. Về tiến độ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp bất thường (tổ chức
ngày 18/3/2022) và kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X
(tổ chức tháng 4/2022).
a) Về tiến độ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp bất thường (tổ chức
ngày 18/3/2022):
- UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1206/UBND-KTTH ngày
04/3/2022 và Công văn số 1320/UBND-TH ngày 09/3/2022 gửi Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh bất thường để xem
xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với 4 dự án và thông qua 1 nội dung theo
thẩm quyền.
- Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã có Công văn số 53/HĐND-VP
ngày 10/3/2022 và Công văn số 54/HĐND-VP ngày 10/3/2022 thống nhất tổ
chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X và đưa vào chương
trình kỳ họp để xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với 4 dự án, cụ thể:
+ Cho ý kiến việc điều chỉnh nội dung đầu tư Dự án Phát triển tích hợp
thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB);
+ Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven
biển 129 (đường Võ Chí Công) nhóm B thành nhóm A;
+ Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt
bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam
Quảng Nam;
+ Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cầu Phong thử trên tuyến ĐT 609.
* Riêng đối với nội dung: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQHĐND ngày 22/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch thủy điện vừa
và nhỏ tỉnh Quảng Nam (cụ thể: Loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh
Quảng Nam đối với dự án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val,
huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam): Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND
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tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp
chuyên đề tổ chức vào tháng 4/2022.
- Tính đến ngày 11/3/2022: UBND tỉnh đã hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục
và có các Tờ trình cụ thể gửi HĐND tỉnh để xem xét, quyết định tại kỳ họp bất
thường.
b) Về tiến độ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên
đề) HĐND tỉnh khóa X (tổ chức tháng 4/2022).
- UBND tỉnh đã tổ chức họp cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với các nội
dung dự kiến trình kỳ họp thứ sáu; theo đó, UBND tỉnh cơ bản thống nhất trình
kỳ họp 16 nội dung; đồng thời chỉ đạo các ngành tiếp tục hoàn chỉnh, tham mưu
UBND tỉnh để trình tại các kỳ họp tiếp theo 7 nội dung (Chi tiết theo phụ lục
đính kèm).
- Hiện nay, các Sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì đang khẩn trương
tiếp thu ý kiến của các đơn vị, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các cuộc họp;
lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh để hoàn chỉnh, tham mưu UBND tỉnh xem xét,
duyệt ký gửi Thường trực HĐND tỉnh phục vụ công tác thẩm tra trước kỳ họp
(thời hạn yêu cầu trước ngày 30/3/2022).
Trên đây là Báo cáo phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng
3/2022. UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo tại
phiên họp./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh ;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- CPVP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT, TH (Hiền).
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