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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:    53   /TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Quảng Nam, ngày   25    tháng 6  năm 2019 

THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 6 năm 2019 

Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp 

thường kỳ tháng 6/2019, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng, Nguyễn Hoàng 

Minh – đồng chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Võ Xuân Ca - 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, các thành viên 

Thường trực HĐND, phó trưởng các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng 

HĐND; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND, Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội; các Sở, ngành: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;  Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Nội vụ; Thanh tra; 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an, TAND, Viện KSND, Cục THADS tỉnh. 

Sau khi lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình, kết quả 

thực hiện các kết luận của Thường trực HĐND tỉnh, các nội dung trình tại phiên họp; 

các Sở báo cáo tiến độ, đề xuất các nội dung trình HĐND tỉnh; đồng chí Võ Hồng - 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt chủ tọa phiên 

họp kết luận như sau:  

1. Thống nhất tổ chức kỳ họp thứ 10 vào ngày 01 tháng 7 năm 2019 để xem 

xét, quyết định các nội dung: 

a) Thực hiện công tác nhân sự đối với chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh. 

b) Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình 

- Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học 

và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025. 

- Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi áp dụng trên địa 

bàn tỉnh. 

- Nội dung, mức chi hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi 

sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ 

chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong 

nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B và nhóm C trọng 

điểm theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2019 (đã gửi 

hồ sơ trước ngày 17/6/2019). 

- Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch 

đầu tư công năm 2019 đối với các dự án theo quy trình, thủ tục Luật Đầu tư công. 
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- Phương án phân bổ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018 

(kể cả nguồn bổ sung 240 tỷ UBND tỉnh đề nghị tại Công văn 3491/UBND-KTTH 

ngày 19/6/2019). 

Đề nghị UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan rà 

soát việc chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo kỳ họp 

thành công tốt đẹp. 

2. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 

2019 trong 03 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019, cụ thể như sau:  

a) Nội dung kỳ họp 

a1) Nội dung do UBND tỉnh đăng ký trình 

Ngoài các nội dung thường kỳ theo điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 

59/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 

(trừ nội dung bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 

2019 theo đề nghị của UBND tỉnh); Thường trực HĐND tỉnh thống nhất các nội 

dung chuyên đề trình kỳ họp như sau:  

- Quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ chi sự nghiệp của Chương trình 

mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2019 -2020; 

- Quy định về phân cấp, quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

- Quy định nội dung, mức ngân sách hỗ trợ đối với lưu sinh viên Lào tại các 

trường cao đẳng, đại học thuộc tỉnh 

- Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 

của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016-2020; 

- Đề nghị chấp thuận danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh trong hoạt động đầu tư trực tiếp và cho vay của 

Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam. 

- Quy định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các 

cuộc thi quốc gia, khu vực Đông Nam Á, châu lục và quốc tế trong các lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ và kỹ thuật, văn học 

- nghệ thuật (từ các kỳ họp trước chuyển sang). 

- Đề án hỗ trợ câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2025. 

- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 

và Nghị quyết 39/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2019 (nếu có). 

- Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

a2) Nội dung Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh trình 

Ngoài các nội dung UBND tỉnh đã chuẩn bị theo đề nghị của Thường trực 

HĐND tỉnh1, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng 

báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh về các nội dung sau: 

                                           
1 - Báo cáo sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 
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- Báo cáo chuyên đề về thực trạng phát triển các đô thị Trung Phước, Tắc 

Pỏ, Tơ Viêng và đề xuất cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng phục vụ mục tiêu phát triển 

đô thị loại V (từ kỳ họp thứ 10 chuyển sang). 

- Quy định về thưởng vượt thu theo điểm b khoản 4 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước. 

a3) Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, TAND, Viện KSND, Cục THADS 

tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị các báo cáo về tình 

hình 6 tháng 2019, các nội dung theo chương trình, kế hoạch. 

a4) Tại kỳ họp HĐND tỉnh sẽ tiến hành giám sát thông qua việc tổ chức chất 

vấn và trả lời chất vấn về các nội dung liên quan công tác quản lý nhà nước về 

đầu tư công; tổ chức bộ máy, biên chế và các lĩnh vực khác theo đề nghị của đại 

biểu HĐND tỉnh. 

b) Công tác chuẩn bị 

b1) Đề nghị UBND tỉnh:  

- Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các nội dung trình kỳ họp; gửi hồ sơ chính thức 

về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 28/6/2019, các nội dung gửi sau thời 

hạn trên sẽ chuyển sang kỳ họp sau. 

- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục 

trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016 – 2020 và Nghị quyết 39/NQ-HĐND; quyết định chủ trương đầu tư đối với 

các dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm còn lại theo Nghị quyết 39/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh (kể cả 02 dự án theo chương trình đầu tư, tu bổ 

di tích cấp Quốc gia2: Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam Chiên Đàn; Dự án 

bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích thành Trà Kiệu) tại kỳ họp thường lệ giữa 

năm 2019. Việc đề xuất bổ sung danh mục đầu tư mới vào kế hoạch đầu tư công 

giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 cần phù hợp với khả 

năng cân đối nguồn vốn đầu tư công trong kế hoạch trung hạn và hằng năm (kể 

cả phần đối ứng của ngân sách cấp huyện), tránh tạo áp lực cho giai đoạn sau; các 

dự án đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công cần làm rõ sự cần thiết, mục tiêu đầu 

tư, dự toán tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn,.. trong báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư. 

- Xem xét nội dung Báo cáo 1428/BC-CAT-PV01 ngày 10/6/2019 của Công 

an tỉnh và Báo cáo 1281/BC-BCH ngày 14/6/2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

về các nội dung theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo hoàn chỉnh 

nội dung, trình kỳ họp; đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện các quy định 

pháp luật liên quan cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách 

                                           
- Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực 

hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyển sinh, đào 

tạo, sử dụng kinh phí đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh quản lý .  

- Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Báo cáo 

177/BC-UBND ngày 23/11/2018 về trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND 

tỉnh khóa IX 
2 Theo Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh. 
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cấp xã và ở thôn, tổ dân phố để xây dựng đề án trình HĐND tỉnh quyết định các 

vấn đề theo quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP tại kỳ họp chuyên đề (dự kiến 

tháng 10/2019) đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn. 

- Tiếp tục trả lời, chỉ đạo UBND cấp huyện kịp thời giải quyết các nội dung 

cử tri phản ánh sau kỳ họp thứ 9, nhất là các nội dung cử tri rất quan tâm như: cơ 

chế đầu tư các cầu, cống trên các tuyến ĐH; chính sách hỗ trợ tổ chức bán trú cho 

học sinh bậc mầm non và mẫu giáo; kiểm tra, xử lý các vi phạm môi trường tại 

các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất ngoài cụm công nghiệp; việc đầu 

tư hệ thống cấp nước sạch; việc bố trí tái định cư sau bồi thường, giải phóng mặt 

bằng; bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo 79/BC-UBND trình kỳ họp. 

b2) Đề nghị các ban của HĐND tỉnh tăng cường phối hợp trong hoạt động 

khảo sát, thẩm tra theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức thẩm tra 

nội dung trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9 của UBND tỉnh; kịp thời báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh các vấn đề liên quan để xem xét điều chỉnh chương trình kỳ họp.   

b3) Giao Văn phòng HĐND tỉnh 

- Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban của HĐND tỉnh 

thẩm tra các nội dung trình kỳ họp. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi tiến 

độ chuẩn bị các nội dung, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh quyết định việc tổ 

chức kỳ họp, điều chỉnh chương trình kỳ họp; chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần 

thiết phục vụ kỳ họp.  

- Tham mưu văn bản gửi Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh gửi câu hòi chất 

vấn, đề xuất nội dung chất vấn về 02 nhóm vấn đề nêu trên và các vấn đề khác mà 

đại biểu quan tâm. 

 3. Thống nhất nội dung đánh giá tình hình hoạt động thời gian qua và nhiệm 

vụ thời gian đến của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh như dự thảo báo 

cáo trình phiên họp. Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh, 

tham mưu triển khai theo kế hoạch chung. 

Trên đây là kết luận nội dung phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019, Thường 

trực HĐND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban TVTU (b/c); 

- TTHĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, tx,tp; 

-  VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;  

- Lưu VT, TH. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

       CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                    

 

 

            Lê Quang Trung  
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