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BÁO CÁO 

Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7/2020 

 

1. Đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ 16  - kỳ họp thường 

lệ   

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX được tổ chức trong 1,5 ngày từ ngày 14 

đến ngày 15/7/2020 tại Hội trường Công an tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã 

xem xét, thông qua 19 nghị quyết
1
.  

Phần lớn các nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị khá chu đáo, đảm bảo thời 

gian theo kế hoạch đề ra. Báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh chất lượng, 

đã đề xuất, kiến nghị và gợi mở nhiều vấn đề trọng tâm để đại biểu HĐND tỉnh 

thảo luận, biểu quyết; Chủ tọa kỳ họp điều hành chương trình khoa học, hợp lý. 

Một số vấn đề được quan tâm thảo luận như công tác giảm nghèo; tình trạng thiếu 

giáo viên; thi tuyển công chức, viên chức; sửa chữa các tuyến đường hư hỏng do 

phục vụ thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi;…  

Công tác hậu cần, hạ tầng kỹ thuật phục vụ kỳ họp được chuẩn bị chu đáo; 

phần lớn tài liệu kỳ họp được đăng tải kịp thời lên trang thông tin điện tử để các 

đại biểu nghiên cứu; công tác thông tin về kỳ họp được thực hiện kịp thời.  

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuẩn bị kỳ họp vẫn còn một số hạn chế 

như: Một số nội dung cận kề ngày khai mạc kỳ họp mới gửi sang như: Bổ sung 

danh mục 11 dự án quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 và 

bố trí vốn để thực hiện; phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án. Đáng quan tâm, 

báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm 6 tháng cuối năm được UBND tỉnh điều chỉnh quá muộn  (13/7/2020) 

                                                 
1
 03 nghị quyết về công tác nhân sự gồm: miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hứa 

Văn Tưởng; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Trung Thành; cho thôi làm 

nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trương Trọng Tiến theo nguyện vọng. 

Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; nghị quyết về điều 

chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; nghị quyết về bổ sung danh mục các dự án quy hoạch vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 và bố trí nguồn kinh phí để thực hiện; nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư 

công năm 2021; nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C có sử dụng vốn ngân 

sách tỉnh; nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 04 dự án khu dân 

cư, khu đô thị thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; nghị quyết về danh mục (bổ sung) các dự án thu hồi 

đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020; 

nghị quyết về quyết định biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng 

Nam năm 2020; nghị quyết về Đặt tên đường tại thành phố Hội An, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, thị trấn 

Nam Phước, huyện Duy Xuyên, thị trấn Prao, huyện Đông Giang; nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm 2021; nghị quyết về điều chỉnh kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; nghị 

quyết về giảm mức thu phí tham quan tại một số điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; nghị quyết về quy định nội 

dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam; nghị quyết về quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo điều 

63a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; nghị quyết về quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ 

trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân theo luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
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gây khó khăn trong việc thẩm tra của các ban của HĐND tỉnh. Có nội dung trình 

bày quá thời gian quy định; đại biểu tham gia thảo luận chưa nhiều;…  

2. Phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp chuyên đề 

Căn cứ các nghị quyết về tổ chức các kỳ họp trong năm 2020, nghị quyết kỳ 

họp thứ 14, 15, phụ lục III ban hành kèm theo Công văn 2729/UBND-TH ngày 

21/5/2020 của UBND tỉnh về đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên 

đề (tháng 9/2020) dự kiến xem xét một số nội dung sau:  

a) Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (cho ý kiến 

lần 2); 

b) Kế hoạch tài chính 05 năm 2021 - 2025;  

c) Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi 

thường xuyên, chi đầu tư phát triển năm 2021, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân 

sách giai đoạn 2021 - 2025; 

d) Đề án khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập 

trung giai đoạn 2021-2025; 

đ) Đề án kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và giao thông nông thôn trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 

e) Quy định chính sách hỗ trợ trang bị, thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá 

hoạt động vùng khơi tỉnh Quảng nam giai đoạn 2020 – 2025; 

g) Hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng 

Nam; 

h) Báo cáo đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh có thời 

gian thực hiện đến năm 2020; 

Ngoài ra, một số nội dung UBND tỉnh đăng ký trình kỳ họp thứ 16 nhưng 

được chuyển sang kỳ họp sau để đảm bảo rà soát, kiểm tra chặt chẽ các quy định 

pháp luật liên quan gồm: 

i) Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang, Bắc Trà My;  

k) Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2011-2020 từ quy hoạch rừng phòng hộ sang đất ngoài quy hoạch lâm 

nghiệp tại khu vực Hố Bứa, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước; 

Tại phiên họp này, đề nghị UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và các cơ 

quan chuyên môn thảo luận về cơ sở pháp lý, thực tiễn khi đề xuất xây dựng chính 

sách, tiến độ chuẩn bị, dự kiến nguồn lực thực hiện, nhất là đối với 03 nội dung Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (cho ý kiến lần 2), Kế hoạch tài 

chính 05 năm 2021 – 2025, Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định 

mức phân bổ chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển năm 2021, năm đầu của thời 

kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021 – 2025 để Thường trực HĐND tỉnh phối hợp 

UBND tỉnh quyết định các nội dung đưa vào chương trình kỳ họp chuyên đề.  
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3. Các vấn đề khác 

a) Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết được 

HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 16 ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực.  

b) Tại Thông báo số 13/TB-HĐND ngày 31/3/2020 của Thường trực HĐND 

tỉnh về kết luận phiên họp tháng 3/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị 

UBND tỉnh thực hiện một số nội dung qua khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ, 

chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, và báo cáo kết 

quả tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2020. Tuy nhiên, trong tháng 6 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về đầu tư công nên UBND tỉnh 

chưa báo cáo nội dung này. Do đó, tại phiên họp này, đề nghị UBND tỉnh báo cáo 

kết quả thực hiện. 

c) Đề nghị UBND tỉnh báo cáo tiến độ rà soát, đánh giá các nghị quyết của 

HĐND tỉnh theo đề nghị tại Công văn số 456/HĐND-VP ngày 29/10/2019 về xử 

lý kết quả rà soát Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh và các nghị quyết khác do 

HĐND tỉnh ban hành quy định về cơ chế chính sách có thời gian thực hiện đến 

năm 2020 và Thông báo số 13/TB-HĐND ngày 31/3/2020. 

4. Hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh thời gian 

qua và một số nhiệm vụ trong tâm thời gian đến 

a) Hoạt động thời gian qua 

- Phối hợp cho ý kiến đối với một số nội dung do UBND tỉnh trình: 

+ Điều chỉnh biên chế sự nghiệp. 

+ Giảm phí tham quan tại một số điểm trên địa bàn tỉnh. 

+ Thống nhất về nguyên tắc chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Vạn phúc 

City tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. 

+ Cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020. 

- Tổ chức phiên họp giải trình “Việc chấp hành pháp luật đầu tư công và tình 

hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư”. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức kỳ họp thứ 

16, HĐND tỉnh khóa IX. 

- Các ban của HĐND tỉnh tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát chuẩn bị 

nội dung trình kỳ họp thứ 16; họp ban thông qua các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp. 

- Tiếp công dân thường kỳ, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh. 

- Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX. 

b) Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến 
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- Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản sau kỳ họp 

thứ 16; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình vào tháng 8/2020 

về “Chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các dự án cho thuê đất, giao 

đất, các dự án gia hạn thời gian sử dụng đất; tiến độ và kết quả thực hiện các dự án 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.  

- Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh triển khai thực hiện các hoạt 

động theo chương trình công tác. 

- Tham gia Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về “Thực hiện chính sách, 

pháp luật về quản lý, sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các 

dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020”. 

- Làm việc với các ngành, địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh theo đề 

nghị của UBND tỉnh. 

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

quyền. 

- Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16.  

Trên đây là báo cáo tổng hợp nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND 

tỉnh tháng 7/2020./. 

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 

 

 

 

 

 

Lê Quang Trung 

 


