
 

Báo cáo nội dung dự họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2021 

(vào lúc 13h30’ chiều thứ Sáu ngày 28/5 tại HT số 2 Tầng 2) 

 
 1. Về tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành 

tại kỳ họp thứ 22 và kỳ họp thứ 23 như sau: 

 * Tính đến ngày 28/5, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện: 

 a) Đối với kỳ họp thứ 22: UBND tỉnh đã ban hành triển khai thực hiện 

15/16 Nghị quyết thông qua tại kỳ họp. Còn lại 1 Nghị quyết chưa triển khai 

thực hiện, đó là: 

  - Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 về quy định mức 

hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc 

Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh. 

 * Tiến độ: UBND tỉnh đã đôn đốc, hiện nay Sở Tài chính đang lấy ý kiến 

các địa phương; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Quyết định triển khai thực hiện. 

 b) Đối với kỳ họp thứ 23: UBND tỉnh đã ban hành triển khai thực hiện 

15/16 Nghị quyết thông qua tại kỳ họp. Còn lại 1 Nghị quyết chưa triển khai 

thực hiện, đó là: 

  - Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng 

về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

 * Tiến độ: Hiện nay, Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh và tham mưu về UBND 

tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh đang thẩm tra để trình UBND tỉnh ban hành Quyết 

định triển khai thực hiện. 

  2. Về chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 1, kỳ họp thứ 2 - HĐND 

tỉnh khóa X: 

 Để chuẩn bị các nội dung của UBND tỉnh dự kiến trình tại các kỳ họp 

thứ 1, thứ 2 - HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

2591/UBND-TH ngày 06/5/2021 giao nhiệm vụ cụ thể đối với các danh mục nội 

dung trình, theo đó: 

 a) Trình kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh khóa X: Nội dung về công tác nhân 

sự bầu, phê chuẩn các chức danh Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và 

các ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 b) Trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp giữa năm 2021, 

tổ chức tháng 7/2021): 

 - 9 báo cáo theo luật định; 

 - 11 nội dung chuyên đề. 

Cụ thể các nội dung theo phụ lục đính kèm. 
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 Đề nghị các ngành được giao nhiệm vụ chủ trì, chủ động báo cáo tiến độ 

xây dựng và hoàn chỉnh các nội dung tại phiên họp này.  

 UBND tỉnh sẽ bố trí lịch để nghe, cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng 

nội dung trong tuần đến và sẽ hoàn chỉnh gửi Thường trực HĐND tỉnh để phục 

vụ công tác thẩm tra trước kỳ họp. 

 3. Riêng đối với hai nội dung do Sở Tài chính tham mưu, UBND tỉnh 

đã có Công văn số 2931/UBND-TH ngày 19/5/2021 thống nhất để lại chưa 

trình tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X, cụ thể như sau: 

 a) Nội dung Sửa đổi, bổ sung phí lệ phí trên địa bàn tỉnh năm 2021:  

 Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid đang bùng phát và diễn ra hết 

sức phức tạp, dẫn đến các khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh phát sinh rất 

thấp; hơn nữa, có một số nội dung điều chỉnh chỉ là câu chữ cho phù hợp quy 

định mới; xét thấy chưa cần thiết điều chỉnh nội dung phí, lệ phí trong thời điểm 

này, nên UBND tỉnh thống nhất chưa trình tại kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa 

X. 

 b) Nội dung Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức 

phân bổ chi thường xuyên năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 

giai đoạn 2022-2025: 

 Đến thời điểm hiện nay, cơ quan Trung ương chưa có quy định về tỷ lệ 

điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa  

phương; chưa giao chỉ tiêu thu NSNN năm 2022 trên địa bàn tỉnh; chưa có định  

mức phân bổ chi thường xuyên cho các địa phương,... nên chưa đủ cơ sở để xác 

định thu, chi cân đối ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chưa có cơ 

sở dự báo được thu NSNN năm 2022 trên địa bàn (chi tiết theo sắc thuế và địa  

bàn từng huyện) để làm căn cứ xây dựng định mức chi thường xuyên và xây  

dựng tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp (ngân sách 

Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và ngân sách xã).  

 Dự kiến Trung ương sẽ ban hành các quy định nêu trên và giao chỉ tiêu 

thu NSNN năm 2022 vào cuối quý III/2021. Vì vậy, UBND tỉnh đã thống nhất 

giao Sở Tài chính xây dựng và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh 

khóa X tại kỳ họp chuyên đề đầu quý IV/2021 đối với nội dung Quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022, 

năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025. 

 4. Ngoài các nội dung trên; căn cứ tình hình thực tế; UBND tỉnh đã 

có các tờ trình cụ thể gửi HĐND tỉnh và kính đề nghị xem xét, cho ý kiến tại 

kỳ họp giữa năm 2021, cụ thể như sau: 

 a) Đề nghị cho phép tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12/2021/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021 và Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 

của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2017-2020, định hướng đến năm 2025. 



3 

 

 

 b) Đề nghị chấm dứt hiệu lực các Nghị quyết về quy hoạch lĩnh vực 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 c) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 

2016-2020, dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 

nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 (nội dung này hiện đang xin 

ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

 Trên đây là một số nội dung báo cáo tại phiên họp TT HĐND tỉnh; Văn 

phòng UBND tỉnh kính báo cáo./. 

 

 


