
 

Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp  

Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2021  

(tổ chức vào lúc 9h sáng ngày 09/8/2021 tại Hội trường số 2 tầng 2) 
 

 

I. Đánh giá chung công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2, HĐND 

tỉnh khóa X: 

1. Về công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 2: 

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành 

xây dựng, hoàn chỉnh và trình ra kỳ họp 28 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 các nội dung phục 

vụ kỳ họp, nhất là một số nội dung về chủ trương đầu tư dự án gửi chậm hơn so 

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

UBND tỉnh đề nghị 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 2:  

Sau khi HĐND tỉnh khóa X ban hành 17 Nghị quyết thông qua tại kỳ họp 

thứ 2 (liên quan đến nhiệm vụ triển khai thực hiện của UBND tỉnh); UBND tỉnh 

đã chỉ đạo các ngành khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện. 

Tính đến nay, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện 7/17 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 trong tháng 8/2021. Cụ 

thể 7 Nghị quyết đã triển khai thực hiện: 

- Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 24/7/2021 ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 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. 

- Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh khóa X 

quy định một số nội dung, mức chi tổ chức các giải thể thao trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

- Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 về việc điều chỉnh, bổ 

sung biên chế công chức, viên chức năm 2021 theo Nghị quyết số 47/NQ-

HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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- Công văn số 5000/UBND-TH ngày 05/8/2021 giao các nhiệm vụ cụ thể 

để thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021.  

- Công văn số 5000/UBND-TH ngày 05/8/2021 giao các nhiệm vụ cụ thể 

để thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Kết quả kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa X. 

- Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quy 

định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm 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. 

- Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh 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. 

II. Về chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X: 

Để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X, 

UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo các ngành rà soát, xây dựng các nội dung trình 

kỳ họp đảm bảo theo quy định và phù hợp với tình hình phát triển của tỉnh. 

 

Theo ý kiến thảo luận tại phiên họp giao ban UBND tỉnh sáng ngày 

09/8/2021, UBND tỉnh thống nhất trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X là 

14 nội dung (chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

 

Tại phiên họp này, đề nghị các cơ quan chủ trì chủ động báo cáo tiến độ 

xây dựng, chuẩn bị và hoàn chỉnh các nội dung để Thường trực HĐND tỉnh và 

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

 

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

cáo lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo./. 

 


