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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:   107   /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày    29  tháng   10  năm 2019 

BÁO CÁO 

Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10/2019 

 

I. Đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ 11 và 12 

- Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX được tổ chức trong 1,5 ngày (từ 

ngày 02 đến ngày 03/10/2019) đã xem xét, cho ý kiến đối với 11 nội dung; trong 

đó 01 nội dung do Thường trực HĐND tỉnh trình và 10 nội dung do UBND tỉnh 

trình.  

- Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX được tổ chức 01 buổi (ngày 

18/10/2019) để thông qua đề án Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn 

huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2021. 

1. Kết quả đạt được 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã phân công, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung kỳ họp, một số nội sung chưa đảm bảo yêu 

cầu được xem xét rút khỏi chương trình.  

- Công tác tổ chức kỳ họp được Thường trực HĐND và UBND tỉnh phối 

hợp chỉ đạo chặt chẽ, nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị cơ bản chu đáo, các 

báo cáo thẩm tra thể hiện quan điểm phản biện và đề xuất nhiều vấn đề phù hợp 

thực tiễn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức kỳ họp đạt được nhiều 

kết quả tích cực, đa số đại biểu đồng thuận. 

- Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với các đề án 

trình quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối 

với người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân 

phố; chế độ hỗ trợ đối với NHĐKCT cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh; đề án về sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 

2021; quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia 

giữa các cấp ngân sách ở địa phương; bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất năm 2019;… Chủ tọa kỳ họp đã gợi ý thảo luận chung tại 

Hội trường các vấn đề liên quan để đại biểu thẳng thắn trao đổi, tranh luận. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Mặc dù công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11và 12 được Thường trực 

HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo tích cực, đôn đốc thực hiện ngay sau khi kết thúc kỳ 

họp thứ 10 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 nhưng vẫn còn một số tồn tại như: 

Việc gửi tài liệu chưa đảm bảo thời gian theo quy định; một số dự án đầu tư đến 

sát ngày khai mạc mới gửi tài liệu; một số báo cáo, đề án trình kỳ họp nội dung 

còn thiếu sót (danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất) chất lượng 
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chưa cao, qua thẩm tra và thảo luận phải chuyển sang kỳ họp tiếp theo để cơ 

quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn chỉnh1; có nội dung ý kiến của cơ quan soạn 

thảo và cơ quan quản lý chuyên ngành chưa nhất quán, sau khi HĐND tỉnh biểu 

quyết thông qua, trong quá trình chỉnh lý dự thảo nghị quyết lại có văn bản đề 

nghị điều chỉnh, bổ sung theo dự thảo ban đầu trình. Có nội dung đại biểu tham 

gia góp ý nhưng không được tiếp thu bổ sung vào dự thảo nghị quyết. 

II. Xem xét, cho ý kiến về các nội dung đề nghị trình kỳ họp thứ 13 

và kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 

1. Các nội dung UBND tỉnh đăng ký, chuẩn bị 

- Trên cơ sở Công văn số 6085/UBND-TH ngày 11/10/2019 của UBND 

tỉnh về giao nhiệm vụ xây dựng và hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh 

trình tại các kỳ họp và Công văn số 430/HĐND-VP ngày 17/10/2019 của 

Thường trực HĐND tỉnh; dự kiến nội dung trình kỳ họp thứ 13 – kỳ họp bất 

thường (nếu phát sinh thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền) gồm 05 nội 

dung (Đề án đặt tên đường 129 thành đường Võ Chí Công và đổi tên đường Võ 

Chí Công tại huyện Duy Xuyên; Bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019; Quyết định chủ trương đầu 

tư một số dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm thuộc thẩm quyền của HĐND 

tỉnh; Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2019-2020 và công tác nhân sự theo thẩm quyền); kỳ họp thường lệ cuối 

năm 2019 gồm 29 nội dung, trong đó có 10 nội dung thường kỳ theo luật định 

(Chi tiết nội dung UBND đăng ký trình kỳ họp theo phụ lục đính kèm). 

- Ngoài ra, căn cứ khoản 4, Điều 58 Luật Đầu tư công năm 2014, đề nghị 

UBND tỉnh bổ sung nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 về dự kiến 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (lần thứ 1), bao gồm chi 

tiết danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư công và mức vốn bố trí cho từng dự án. 

Đồng thời, qua rà soát còn 01 nội dung “Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng 

các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh” Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị 

nhưng chưa được UBND tỉnh tổng hợp, giao nhiệm vụ cho các ngành chuẩn bị 

trình tại kỳ họp. 

2. Nội dung thuộc trách nhiệm các cơ quan tư pháp, UBMTTQVN 

tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 

2.1 Thông báo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng 

chính quyền năm 2019. 

2.2 Báo cáo đánh giá, phản biện về nội dung đề án trình kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2019. 

2.3 Báo cáo công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh. 

                                                 
1 - Phương án hỗ trợ kinh phí để đo đạc bổ sung, đo vẽ lại, chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây 

dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi;  

- Quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập được thành tích cao tại các cuộc thi, kỳ thi thế giới (quốc 

tế), châu lục, khu vực Đông Nam Á và toàn quốc (quốc gia) trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể 

thao, khoa học, công nghệ và kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh. 
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2.4 Báo cáo công tác năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. 

2.5 Báo cáo công tác năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. 

3. Nội dung thuộc trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh trình tại 

kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 

3.1 Các báo cáo 

a. Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019. 

b. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Tình hình thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

từ năm 2016 đến nay”. 

c. Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi 

đến HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX. 

3.2 Các dự thảo nghị quyết 

a. Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

b. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. 

c. Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020. 

4. Các nội dung thuộc trách nhiệm các Ban của HĐND tỉnh trình 

4.1 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa – Xã hội về 

“Tình hình hoạt động và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng (làng 

nghề) tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh”. 

4.2 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc về “Công tác 

bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng trên địa bàn 

các huyện miền núi từ năm 2016 đến ngày 30/6/2019”. 

4.3 Các báo cáo hoạt động năm 2019 của 04 Ban HĐND tỉnh. 

4.4 Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri sau 

kỳ họp thứ 10. 

4.5 Các báo cáo thẩm tra nội dung báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình 

kỳ họp (trừ các báo cáo do Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trình). 

Như vậy, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 

khá nhiều; ngoài các nội dung có tính chất bắt buộc theo luật định, đề nghị 

UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thảo luận, cho 

ý kiến về tiến độ thực hiện, tính khả thi, chất lượng các nội dung trình kỳ họp… 

Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị các đề án kỹ lưỡng, tránh việc đăng ký nhưng chưa 

chuẩn bị kịp hoặc chuẩn bị chưa đảm bảo nội dung phải điều chỉnh, bổ sung. 

III. Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh 

thời gian qua và một số nhiệm vụ trong tâm thời gian đến 

1. Hoạt động thời gian qua 
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- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh triển khai thực hiện các 

hoạt động theo chương trình công tác; trọng tâm là tổ chức các hoạt động giám 

sát, khảo sát, chuẩn bị nội dung kỳ họp. 

- Tham dự làm việc với các ngành, địa phương theo kế hoạch giám sát 

chuyên đề, giám sát phục vụ kỳ họp. 

- Tổ chức kỳ họp thứ 11 và kỳ họp thứ 12; hoàn chỉnh và ký chứng thực 

các nghị quyết. 

- Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường 

trực HĐND cấp huyện. 

- Tham dự Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung 

bộ và Tây Nguyên lần thứ 7 tại tỉnh Phú Yên. 

- Xử lý kết quả rà soát nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban 

hành; tự kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành trên các 

lĩnh vực. 

- Triển khai giám sát chuyên đề của HĐND về tình hình thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 đến nay; giám 

sát chuyên đề của Ban dân tộc về công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm 

sản ngoài gỗ dưới tán rừng trên địa bàn các huyện miền núi từ năm 2016 đến 

ngày 30/6/2019. 

- Tiếp công dân thường kỳ, xử lý đơn thư. 

- Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết một số vấn đề phát sinh: 

+ Phương án hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm 

nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 

huyện Bắc Trà My và huyện Đông Giang. 

+ Bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đối với 01 mỏ đá tại thôn 

1, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức và điều chỉnh tọa độ mỏ đất san lấp tại khu vực 

Dương Bà Chẩm, xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn. 

+ Chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Trảng 

Kèo, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An. 

+ Cho ý kiến về việc thực hiện ghi thu, ghi chi tiền bồi thường, giải phóng 

mặt bằng. 

+ Quy định định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối 

với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; phương thức quản lý, khoán 

xe ô tô, phương án sắp xếp xe ô tô chức danh và phục vụ công tác chung theo 

tiêu chuẩn, định mức quy định. 

+ Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và nội 

dung phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích 

công trình sự nghiệp,… 



5 
 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến 

- Tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh các nội dung trình 

HĐND tại kỳ họp thứ 13 và kỳ họp thường lệ cuối năm 2019; ứng dụng công 

nghệ thông tin trong việc gửi tài liệu phục vụ các kỳ họp tiếp theo. 

- Làm việc với các ngành, địa phương theo kế hoạch tổ chức kỳ họp. 

- Triển khai giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “Tình hình thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ 

năm 2016 đến nay” tại các đơn vị, địa phương. 

- Tham dự kỳ họp thứ 8, Quốc hội thứ XIV. 

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND sau kỳ họp 

thứ 11 và 12; kết luận của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết một số vấn đề phát sinh và thực hiện 

các nhiệm vụ theo thẩm quyền. 

Trên đây là báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh trình phiên họp Thường 

trực HĐND tỉnh tháng 10/2019./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban TVTU (b/c) 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn 

ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH 

tỉnh 

- Các sở, ngành (theo t/p mời họp); 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu VT, TH.  

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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