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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

    TỈNH QUẢNG NAM 

       Số:       /BC-HĐND 

DỰ THẢO 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Quảng Nam, ngày       tháng 5  năm 2020 

BÁO CÁO 

Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2020 

 

1. Phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 16 - kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2020  

Thực hiện kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4, UBND tỉnh 

đã chỉ đạo rà soát tiến độ chuẩn bị, dự kiến khả năng đảm bảo nguồn lực thực 

hiện các nghị quyết HĐND tỉnh sau khi ban hành và có Công văn số 

2729/UBND-TH ngày 21/5/2020 đăng ký 19 nội dung trình kỳ họp 16. Phần lớn 

các nội dung trình kỳ họp 16 là các báo cáo thường kỳ 6 tháng, 10 chuyên đề1. 

Một số đề xuất chính sách do HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND 

tỉnh chuẩn bị nhằm giải quyết những vấn đề đặt ra qua kết quả giám sát do chưa 

đảm bảo nguồn lực phải chuyển sang các kỳ họp sau hoặc dừng việc xây dựng 

như: phương án hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện các địa phương miền núi hoàn 

thiện các công trình hạ tầng phục vụ các hội thi thể dục, thể thao và lễ hội văn 

hóa - thể thao dân tộc thiểu số; Đề án hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng cho 

trẻ dưới 05 tuổi là người đồng bào dân tộc thiểu số; Cơ chế hỗ trợ phát triển đô 

thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Cơ chế đặc thù thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các huyện 

miền núi cao; Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các Cụm công 

nghiệp,….  

                                           
1 Các nội dung chuyên đề: 

- Báo cáo phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo ngân sách địa 

phương hụt thu;  

- Phương án bù hụt thu ngân sách tỉnh năm 2019;  

- Danh mục (bổ sung) các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020;  

- Quyết định biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 

tỉnh Quảng Nam năm 2020;  

- Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được điều động giữ chức vụ chủ chốt tại 

các Hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.  

- Đặt tên đường tại thành phố Hội An, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, thị trấn Nam 

Phước, huyện Duy Xuyên và một số địa phương trong tỉnh.  

- Bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam 

- Quy định việc 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;  

- 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;  

- Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân.  
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Đến nay, một số nội dung đã có Tờ trình chính thức gửi Thường trực 

HĐND tỉnh như (Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, 

chế độ hỗ trợ nạn nhân; Điều chỉnh Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018); 

UBND tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến 

phương án chi tiết cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo ngân 

sách địa phương hụt thu. 

Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời phân công các ban của HĐND tỉnh 

thẩm tra các nội dung trình kỳ 16; chỉ đạo, điều hòa các hoạt động giám sát, 

khảo sát của các ban của HĐND tỉnh; làm việc với UBND tỉnh và các ngành về 

một số vấn đề liên quan nội dung kỳ họp như Đề án về bộ tiêu chí giao biên chế 

công chức, phương án cắt giảm dự toán chi năm 2020,..  

Các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh trình như chương trình giám sát 

2021, báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri, đánh giá kết quả thực hiện 

chương trình giám sát 2019,.. cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.  

Để chuẩn bị chu đáo nội dung, khắc phục các bất cập trong gửi tài liệu 

trình kỳ họp, tại phiên họp này Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: 

- Đối với các nội dung đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung và gửi về 

Văn phòng HĐND tỉnh trước ngày 29/6/2020 (nội dung gửi sau thời hạn trên sẽ 

chuyển sang kỳ sau); chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối, tổng hợp đầy 

đủ hồ sơ liên quan đến các nội dung do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, gửi về Văn 

phòng HĐND tỉnh (kể cả file văn bản điện tử), chịu trách nhiệm về tính pháp lý 

của hồ sơ trình. 

- Ngoài các nội dung UBND tỉnh đã đăng ký, Thường trực HĐND tỉnh đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng các báo cáo về: 

+ Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của 

HĐND, Thường trực HĐND, các ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh năm 2019, nhất 

là các nội dung liên quan việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng Nông thôn mới; quản lý, sử dụng biên chế; công tác huy động, quản lý, sử 

dụng các loại quỹ, khoản đóng góp của người dân ở cấp xã,.. (phục vụ việc 

trình HĐND tỉnh xem xét, đánh giá kết quả giám sát năm 2019 theo Luật 

Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015). 

+ Tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến cử tri còn tồn đọng nêu tại Báo cáo 

125/BC-HĐND ngày 12/12/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (theo 

khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh). 

+ Tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh 

khóa IX (sau trả lời, giai nhiệm vụ giải quyết tại Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 

05/12/2019 của UBND tỉnh); trọng tâm là các nội dung Thường trực HĐND tỉnh 

đề nghị tại Công văn số 23/HĐND-VP ngày 17/2/2020. 

- Về thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp: 
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Dự kiến kỳ họp 16 sẽ được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 14/7/2020 

đến ngày 16/7/2020 tại trụ sở Công an tỉnh (số 19 Trần Hưng Đạo, thành phố 

Tam Kỳ). Do hạn chế về số lượng phòng họp, các điều kiện về hạ tầng phục vụ 

việc truy cập, nghiên cứu tài liệu nên dự kiến sẽ chỉ tổ chức thảo luận chung tại 

hội trường, giảm thành phần mời tham dự, có sao in bản tóm tắt một số nội dung 

chính của các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết.    

2. Xem xét, cho ý kiến kết quả khảo sát việc thực hiện hiện Nghị quyết 

số 46/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ 

chức khảo sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ 

rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2020.  

Qua xem xét Báo cáo số 28/BC-HĐND ngày 12/5/2020 của Ban Dân tộc, 

Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực 

hiện Nghị quyết còn một số hạn chế như: (1) phê duyệt phương án triển khai còn 

chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh. (2) Kinh phí bố trí thực hiện Nghị quyết số 

46/2018/NQ-HĐND không kịp thời. (3) Một số Ban quản lý rừng chưa tuyển 

dụng đủ số lượng bảo vệ rừng chuyên trách so với diện tích rừng thuộc lâm phận 

quản lý, chưa trang bị dụng cụ, đồ bảo hộ lao động, trang phục theo quy định. 

Bên cạnh đó, lực lượng mới tuyển dụng chưa được đào tạo, tập huấn về chuyên 

môn, nghiệp vụ. (4) Chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung diện tích để áp dụng theo 

Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND để phù hợp thực tiễn. (5) Chưa có hướng dẫn 

thống nhất về thực hiện chi trả các nguồn kinh phí quản lý bảo vệ rừng, hướng 

dẫn sử dụng 20% kinh phí hoạt động đối với cộng đồng thôn,… 

Tại phiên họp này đề nghị Ban Dân tộc HĐND tỉnh trao đổi làm rõ hơn các 

vấn đề liên quan kết quả khảo sát; đề nghị UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn tiếp 

thu các kiến nghị  và có chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến; sớm tổ chức đánh 

giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND và 

xây dựng, bổ sung các cơ chế hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 

2021-2025 trình HĐND tỉnh xem xét nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

46/2018/NQ-HĐND tại kỳ họp cuối năm 2020 để tránh gián đoạn trong tổ chức 

thực hiện. 

3. Các vấn đề liên quan công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, 

UBND tỉnh 

3.1 Qua theo dõi tiến độ triển khai, áp dụng và thực hiện chính sách theo 

các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành khá chậm, chưa đảm bảo nguyên tắc áp 

dụng pháp luật theo khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật “Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu 

lực”  nhất là chính sách hỗ trợ Sữa học đường (có hiệu lực từ 01/01/2020). Do 
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vậy đề nghị UBND tỉnh tích cực chỉ đạo, sớm tháo gỡ vướng mắc để kịp 

thời triển khai chính sách trên thực tế. 

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy định mới về 

mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn, tổ dân phố (Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020), UBND tỉnh cần 

kịp thời chỉ đạo khảo sát, đánh giá tác động của chính sách đối với người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã, trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, nâng mức phụ cấp 

đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã quy định tại Nghị quyết 

12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh phù hợp, tạo sự đồng bộ về 

chế độ, chính sách khi áp dụng trên cùng một địa phương.  

3.2 Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị qua khảo sát của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh 

Tại phiên họp tháng 3/2020, qua xem xét Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 

12/3/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả khảo sát 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 thôn, tổ dân phố; tổ chức và 

hoạt động của Công an xã theo lộ trình bố trí công an chính quy, Thường trực 

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thực hiện một số nội dung2 và đề nghị báo cáo 

kết quả thực hiện tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2020. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định, đề nghị Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

theo dõi, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh các vấn đề liên quan. 

3.3 Chỉ đạo thực hiện thống nhất việc chuyển xếp lương đối với lao động 

hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trên toàn tỉnh 

Qua làm việc với một số đơn vị, địa phương Thường trực HĐND tỉnh nhận 

thấy nhiều đơn vị khá lúng túng trong việc triển khai thực hiện quy định tại 

khoản 2 Điều 4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ3 

                                           

2 - Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các vấn đề có liên quan việc thực hiện Nghị quyết 

12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, 

phụ cấp kiêm nhiệm cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhất là các nội dung 

liên quan tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bố trí các chức danh; thẩm định chặt chẽ trong giải 

quyết chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, việc bố trí và chi trả chế độ 

đối với các chức danh chủ tịch hội đặc thù.  

- Nghiên cứu ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và cơ chế quản lý đối với 

những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.  

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh có quy định về tổ chức và chế 

độ chính sách ngoài quy định Trung ương để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý phù hợp. Tăng cường 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về tổ chức bộ máy, chế độ chính sách ở cấp xã, chấn chỉnh 

các trường hợp UBND cấp xã hợp đồng thêm người làm việc tại xã ngoài định mức quy định.  

3 “1. Cá nhân, tổ chức ký hợp đồng để làm những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP và quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP được điều chỉnh theo 

quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về dân sự, pháp luật về thương mại và không thuộc chỉ 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197087
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=195479
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và xuất hiện tình trạng mỗi đơn vị có cách thức thực hiện  khác nhau tùy 

thuộc vào kinh phí được giao năm 2020. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chưa nghiêm 

túc, kịp thời trong tổ chức thực hiện (mặc dù Thông tư 03/2019/TT-BNV đã có 

hiệu lực từ 01/7/2019).  

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong toàn tỉnh về cách thức thực hiện 

và quyền lợi của người lao động (tính đến 30/4/2020 toàn tỉnh có 1.343 trường 

hợp), ngoài việc thực hiện theo Công văn 1056/SNV-CCVC ngày 18/5/2020 của 

Sở Nội vụ, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn cụ thể về các vấn đề 

liên quan nhất là kinh phí thực hiện, thời hạn hợp đồng, mức lương hợp đồng,… 

Đồng thời chỉ đạo tổng hợp các vướng mắc phát sinh để kịp thời tham mưu cấp 

có thẩm quyền có biện pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp. 

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

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

4.1. Hoạt động thời gian qua 

- Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo chỉnh lý, hoàn thiện các văn bản sau kỳ 

họp thứ 15. 

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

động theo chương trình công tác; trọng tâm là điều hòa, phối hợp tổ chức các 

hoạt động giám sát, khảo sát trình kỳ họp giữa năm theo kế hoạch.  

- Xây dựng dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh 

năm 2021 trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm. 

- Tham dự kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại điểm cầu tỉnh; dự làm việc 

với Đoàn công tác của TW; tham dự các cuộc họp, hội nghị do BanThường vụ 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức; tiếp công dân thường kỳ và  xử lý đơn thư.  

- Làm việc với UBND tỉnh về dự thảo đề án xác định Bộ tiêu chí làm cơ sở 

giao biên chế công chức cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh Quảng Nam. 

- Ban KT-NS làm việc với các BQL dự án chuyên ngành của tỉnh; làm việc 

một số sở chuyên ngành theo kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình. 

- Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh do UBND tỉnh trình như:  

                                                                                                                                    
tiêu biên chế, số lượng người làm việc và quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị”, 

 

“5. Các cá nhân đang ký hợp đồng lao động để làm những công việc nêu tại Điều 1 Nghị định số 

68/2000/NĐ-CP, quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP và áp dụng bảng lương 

quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền 

lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì chuyển sang thực hiện ký hợp 

đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP; mức lương trong hợp đồng lao 

động mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng”. 
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+ Cho ý kiến về đề nghị cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự 

báo ngân sách địa phương hụt thu theo Công văn số 2632/UBND-KTTH ngày 

14/5/2020 của UBND tỉnh. 

+ Cho ý kiến về chuyển nguồn kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ chưa sử 

dụng sang năm 2020 với các nội dung theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn 

số 2643/UBND-KTTH ngày 15/5/2020 

+ Cho ý kiến về đề nghị thông qua mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện 

Tiên Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2022 theo Công văn số 

2352/UBND-KTTH ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh. 

+ Cho ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Yến Hà My 

theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 2208/UBND-KTN ngày 21/4/2020. 

+ Cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư và tỷ lệ nguồn vốn 

ngân sách tỉnh hỗ trợ các công trình trọng điểm trong khu trung tâm hành chính 

huyện Nam Giang theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 2097/UBND-

KTTH. 

+ Cho ý kiến về trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị 

trấn Tân An, huyện Hiệp Đức giai đoạn 2015 và 2025 theo đề nghị của UBND 

tỉnh tại Công văn số 2131/UBND-KTN ngày 17/4/2020. 

4.2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. 

- Phối hợp chuẩn bị nội dung trình HĐND tại kỳ họp giữa năm 2020.  

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

chương trình, kế hoạch và các nội dung Thường trực HĐND tỉnh giao. 

- Tổ chức phiên họp giải trình việc chấp hành pháp luật đầu tư công theo 

Kế hoạch 10/KH-HĐND ngày 09/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh (dự kiến 

tổ chức sau ngày 19/6/2020); chỉ đạo chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp giải 

trình về nội dung liên quan “sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế”. 

- Phối hợp cho ý kiến các nội dung do UBND tỉnh trình. 

- 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”. 

- Khảo sát việc tiếp thu, thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của 

HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm  2019. 

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

HĐND tỉnh tháng 05/2020./. 

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  
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