
 

 

Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh  

tại phiên họp TT HĐND tỉnh tháng 10/2021. 
 

I. Đánh giá công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ ba, 

HĐND tỉnh khóa X: 

1. Về công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ ba: 

Tại kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh đã chỉ đạo các 

ngành xây dựng, hoàn chỉnh và trình ra kỳ họp 31 nội dung (bao gồm các 

báo cáo và đề án). Theo đó, các báo cáo, đề án đã được UBND tỉnh tổ chức 

họp, cho ý kiến chỉ đạo cụ thể, lấy ý kiến góp ý của các đồng chí Thành 

viên UBND tỉnh trước khi hoàn chỉnh trình tại kỳ họp, đảm bảo theo đúng 

quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại về tiến độ gửi chậm một số 

nội dung phục vụ kỳ họp, như: 

- Nội dung về chủ trương đầu tư một số dự án gửi chậm hơn so với 

thời gian quy định (do các nội dung này được tiếp thu, chỉnh sửa nhiều 

lần);  

- Đề án phát sinh mới theo chỉ đạo (như Đề án Quy định mức hỗ trợ 

xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025). 

Sau kỳ họp, Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành 

chủ động rút kinh nghiệm và tiếp tục chuẩn bị các nội dung trình tại các kỳ 

họp tiếp theo đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ yêu cầu. 

2. Về triển khai thực hiện các Nghị quyết ban hành tại kỳ họp 

thứ ba:  

Sau khi HĐND tỉnh khóa X ban hành 18 Nghị quyết thông qua tại kỳ 

họp thứ ba; Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực 

hiện.  

Tính đến nay, qua theo dõi, tổng hợp, UBND tỉnh đã triển khai thực 

hiện 10 Nghị quyết/18 Nghị quyết ban hành tại kỳ họp; các Nghị quyết 

còn lại đang được các ngành khẩn trương hoàn chỉnh và tham mưu UBND 

tỉnh để ban hành triển khai thực hiện dự kiến trong tháng 10/2021 sẽ hoàn 

thành (cụ thể theo Phụ lục 1 đính kèm). 

II. Về chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X 

(kỳ họp cuối năm 2021). 

Để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, Văn 

phòng đã rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 

6986/UBND-TH ngày 05/10/2021 và các văn bản liên quan giao nhiệm vụ 

cho các ngành chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ tư.  
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Sau khi phối hợp với các Sở, ngành để rà soát lại danh mục và tiến 

độ chuẩn bị các nội dung, Văn phòng đã tổng hợp: 

- 32 nội dung dự kiến sẽ trình tại kỳ họp thứ tư (trong đó có 13 báo 

cáo theo luật định và 19 nội dung chuyên đề). 

- 5 nội dung đề nghị chuyển qua năm 2022; 

- 6 nội dung đề nghị bổ sung trình tại kỳ họp thứ tư (chưa có trong 

danh mục tổng hợp ban đầu, các ngành mới đăng ký bổ sung). 

 (cụ thể theo Phụ lục 2 đính kèm). 

Tại phiên họp này, Văn phòng đề nghị các cơ quan được giao nhiệm 

vụ chủ trì chủ động báo cáo tiến độ xây dựng, chuẩn bị và hoàn chỉnh các 

nội dung, kể cả các nội dung đề nghị bổ sung mới để Thường trực HĐND 

tỉnh và UBND tỉnh xem xét, thống nhất danh mục nội dung trình kỳ họp 

thứ tư. 

Văn phòng sẽ phối hợp với các cơ quan chủ trì tham mưu UBND 

tỉnh bố trí lịch họp cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung trước 

khi trình HĐND tỉnh (dự kiến qua 20/10 sẽ bố trí họp). 

 III. Đối với nội dung Báo cáo tiến độ giải quyết các kiến nghị của 

cử tri còn tồn đọng được nêu tại Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 

21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh và tiến độ triển khai thực hiện 

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

01/7/2021 của UBND tỉnh. 
 

 Theo đề nghị của TT HĐND tỉnh, Văn phòng đã tham mưu UBND 

tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương chủ động rà soát, giải quyết các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả về UBND tỉnh để tổng hợp, 

báo cáo HĐND tỉnh. Thời hạn báo cáo 20/10/2021. 

 Theo đó, căn cứ báo cáo tiến độ thực hiện, giải quyết ý kiến cử tri 

của các ngành, địa phương, Văn phòng UBND tỉnh sẽ đôn đốc các ngành, 

địa phương và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tiến độ cụ thể để 

báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021 theo quy định (dự kiến Văn 

phòng sẽ hoàn chỉnh và tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh trước 

20/11/2021).  

 IV. Ngoài các nội dung báo cáo tổng hợp nêu trên; để chủ động 

theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện và kịp thời giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các 

Nghị quyết HĐND tỉnh trong thời gian đến; hiện nay, Văn phòng cũng 

đang tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo: 
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Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

chủ trì theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tiến độ triển 

khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa X ban hành trong nhiệm 

kỳ 2021-2026 (bắt đầu báo cáo tiến độ thực hiện các Nghị quyết HĐND 

tỉnh khóa X đã thông qua và ban hành tại kỳ họp thứ 2 tổ chức tháng 

7/2021); định kỳ hằng tháng (trước ngày 25 hằng tháng) báo cáo kết quả 

thực hiện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND 

tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn 

phòng UBND tỉnh tổng hợp tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các Nghị 

quyết HĐND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Viễn thông Quảng Nam để cập 

nhập thông tin và báo cáo tiến độ thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh lên 

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS) và Trung tâm điều hành thông 

minh tỉnh (IOC) để phục vụ các phiên họp UBND tỉnh thường kỳ hằng 

tháng (Trước mắt, báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 

10/2021, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 11/2021). 
 

Văn phòng sẽ theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện của các 

cơ quan, đơn vị; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các 

Sở, ngành liên quan kịp thời báo cáo, tham mưu TT HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  
 

Trên đây là tổng hợp nội dung báo cáo tại phiên họp, Văn phòng 

UBND tỉnh kính báo cáo TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 

 


