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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:    64   /TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Quảng Nam, ngày   02    tháng 7  năm 2019 

THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2019 

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp 

thường kỳ tháng 7/2019, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – chủ tọa phiên họp. 

Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 4/5 Ủy viên Thường trực 

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

diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND 

và các sở, ngành: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;  Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y 

tế; Giáo dục – Đào tạo; Giao thông – Vận tải; Tư pháp; Nội vụ (vắng Thanh tra 

tỉnh). 

Sau khi lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm 

công tác tổ chức kỳ họp thứ 10, dự kiến các nội dung trình kỳ họp thứ 11; các ngành 

của tỉnh báo cáo tiến độ, đề xuất các nội dung trình HĐND tỉnh; ý kiến tham gia của 

các thành viên Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban 

chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – chủ tọa phiên 

họp kết luận như sau:  

I. Đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 10 

Kỳ họp thứ 10 được tổ chức từ ngày 10 đến 12/7/2019 đã hoàn thành nội 

dung, chương trình đề ra; xem xét, đánh giá, cho ý kiến đối với 43 nội dung, thông 

qua 19 nghị quyết và thực hiện công tác nhân sự. 

Công tác chuẩn bị nội dung được Thường trực HĐND và UBND tỉnh phối 

hợp chỉ đạo chặt chẽ; đa số các nội dung trình kỳ họp cơ bản đạt yêu cầu về chất 

lượng, tiến độ. Hoạt động khảo sát, thẩm tra các nội dung trình kỳ họp có nhiều 

đổi mới; nội dung thẩm tra mang tính phản biện, xây dựng, đề xuất nhiều nội dung 

và giải pháp cụ thể, được đa số đại biểu đồng thuận. Chương trình kỳ họp được 

thiết kế khoa học, dành thời gian hợp lý cho việc trình bày các báo cáo, đề án, 

tăng thời lượng thảo luận, giải trình. Báo cáo giám sát, khảo sát chuyên đề của 

Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh được trình bày trực tiếp trong phiên khai 

mạc kỳ họp đã thu hút được sự theo dõi của cử tri và nhân dân. Công tác điều 

hành của Chủ tọa kỳ họp chặt chẽ, khoa học, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, công 

khai, minh bạch. Không khí thảo luận, tranh luận dân chủ giữa cơ quan soạn thảo 

với cơ quan thẩm tra, đại biểu HĐND tỉnh được phát huy; qua thảo luận đã làm 

rõ nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo đồng thuận trong việc biểu quyết. 

Công tác nhân sự tại kỳ họp được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy định. 
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Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chất lượng chưa tốt, gửi chậm so với 

thời gian quy định. Một số nội dung chưa đảm bảo chất lượng phải chuyển sang 

kỳ họp sau. Hoạt động giám sát thông qua hình thức chất vấn và trả lời chất vấn 

chưa được tiến hành. Việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp nhiều lần vì các 

nguyên nhân khách quan phần nào ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị nội dung và 

sự tham gia của đại biểu. Một số đại biểu chưa quan tâm nghiên cứu cho ý kiến 

sâu về các nội dung trình kỳ họp. 

Thường trực HĐND đề nghị các cơ quan liên quan nghiêm túc kiểm điểm, 

rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót nêu trên. Giao Văn phòng HĐND 

tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cải tiến việc tổ chức, điều hành kỳ họp; ứng 

dụng công nghệ thông tin vào công tác tổ chức kỳ họp, giảm việc sao in tài liệu 

và tạo thuận lợi trong cập nhật, nghiên cứu tài liệu của đại biểu. 

II. Phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề)  

1. Thời gian tổ chức: Dự kiến trong 02 ngày, từ ngày 25 đến ngày 26/9/2019. 

2. Về nội dung trình kỳ họp 

Trên cơ sở xem xét yêu cầu thực tiễn, mục đích, sự cần thiết ban hành chính 

sách, tiến độ chuẩn bị các nội dung; Thường trực HĐND tỉnh thống nhất dự kiến các 

nội dung trình kỳ họp thứ 11 như sau: 

2.1 Các đề án, dự thảo nghị quyết (12 nội dung)  

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

cuộc thi quốc gia 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. 

 b) Quy định về thưởng vượt thu so với dự toán. 

 c) Đề án triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã 

và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị 

quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn 

vị hành chính cấp huyện và xã. 

d) Cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ liên kết sản xuất theo Nghị định 

số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai 

đoạn 2020-2025. 

đ) Chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm còn lại theo 

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu 

tư công năm 2019 và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về điều chỉnh, 

bổ sung Nghị quyết 39/NQ-HĐND. 

e) Bổ sung dự án đầu tư công giai đoạn 2016-2020. 

f) Bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019. 
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g) Mức chi hỗ trợ cai nghiện tự nguyện theo quy định tại Thông tư 

124/2018/TT-BTC ngày 20/12/2018 của Bộ Tài chính  

h) Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn 

của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

i) Đề án đặt tên đường tại một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

j) Đề án về hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao môn bóng đá. 

k) Đề án thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn. 

2.2 Các báo cáo theo chuyên đề (06 nội dung) 

a) Báo cáo phương án hỗ trợ kinh phí để đo đạc bổ sung, 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. 

b) Báo cáo phương án tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công 

với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. 

c) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường 

huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; đề xuất giải pháp thực hiện 

trong thời gian đến. 

d) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 – 2020; đề xuất giải pháp thực hiện trong 

thời gian đến. 

đ) Báo cáo tình hình, kết quả đầu tư xây dựng đô thị loại V và thị trấn huyện 

lỵ tại các huyện Nam Trà My, Tây Giang, Nông Sơn; đề xuất cơ chế hỗ trợ các 

huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị loại V và thành lập thị trấn huyện lỵ. 

e) Tổng hợp kết quả giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về nội dung 

“Công tác thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ huy động từ sự đóng góp của người 

dân ở cấp xã”. 

3. Về phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp 

3.1 Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc xây dựng các đề án, dự thảo nghị quyết 

trình kỳ họp, gửi nội dung chính thức gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 

10/9/2019. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu các đề án, 

báo cáo tăng cường trách nhiệm để nội dung trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, tiến độ.  

Đối với các nội dung về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thay đổi quy định 

về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố,… có tác động lớn, nhiều mặt. Do vậy cần tuân 

thủ đầy đủ quy trình, thủ tục trong việc xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết, nhất là 

khâu đánh giá tác động, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động. 
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3.2 Đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo kịp thời cung cấp các thông tin về dự 

thảo đề án, nghị quyết để lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh nghiên cứu, tham gia 

góp ý, phản biện ngay từ đầu, góp phần nâng cao chất lượng nội dung trình kỳ họp.  

3.3 Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh nghiên cứu các nội dung 

trình kỳ họp thứ 11 để chọn nội dung tham gia phản biện; cơ quan chủ trì soạn thảo 

có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về đề án, dự thảo nghị quyết để 

UBMTTQVN tỉnh phản biện. 

3.4 Giao Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tiến độ chuẩn 

bị của các cơ quan, đơn vị để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND 

tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp. Đồng thời, phối hợp xây 

dựng lịch trình, kế hoạch chi tiết về chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp đảm bảo khoa 

học, cụ thể, xác định rõ trách nhiệm các cơ quan chuyên môn, các Văn phòng trong 

công tác tham mưu, phục vụ. 

III. Một số vấn đề khác 

1. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương ứng dụng công nghệ thông 

tin trong phục vụ kỳ họp. Giao Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức 

thực hiện. 

2. Đề nghị UBND tỉnh 

2.1 Kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nghị quyết đã 

được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 10; tích cực chỉ đạo triển khai những 

nội dung đã được HĐND tỉnh quyết nghị, giao nhiệm vụ. Chỉ đạo các sở, ngành, 

UBND cấp huyện thực hiện các kiến nghị qua giám sát và tổng hợp, báo cáo 

HĐND tỉnh kết quả thực hiện tại các kỳ họp thường lệ. 

2.2  Chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND tỉnh 

và các cơ quan chuyên môn rà soát các nhiệm vụ HĐND tỉnh giao, chủ trương của 

Tỉnh ủy, văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương để lập danh mục 

văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND theo thẩm quyền, làm cơ sở đăng ký vào 

chương trình các kỳ họp tiếp theo. 

2.3 Chỉ đạo Sở Nội vụ tích cực phối hợp với các địa phương giải quyết dứt điểm 

các trường hợp xét chuyển công chức cấp xã thành cán bộ hoặc công chức nhà nước 

cấp huyện; báo cáo kết quả thực hiện tại phiên họp tháng 8 của Thường trực HĐND tỉnh. 

2.4 Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp các địa phương rà soát việc 

quản lý, sử dụng đất của các công ty cao su trên địa bàn tỉnh; tháo gỡ các vướng mắc 

về thủ tục đất đai của các dự án đầu tư có sử dụng đất, tạo thuận lợi trong công tác thu 

hút đầu tư. 

3. Đề nghị các Tổ đại biểu phối hợp Ban Thường trực UBMTTQVN cùng 

cấp tổ chức để đại biểu tiếp xúc cử tri với hình thức phù hợp; thông báo kịp thời 

kết quả kỳ họp đến cử tri, chú trọng nâng cao chất lượng các báo cáo tổng hợp ý 

kiến cử tri. 

4. Các Ban của HĐND tỉnh tăng cường công tác phối hợp trong chọn đối 

tượng, thời gian tổ chức giám sát chuyên đề trong 6 tháng cuối năm 2019 theo 
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Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về chương trình giám sát năm 2019; 

trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến kế hoạch giám sát để kịp thời chỉ đạo, 

điều hòa, phối hợp, tránh trùng lắp, chồng chéo. 

Trên đây là kết luận nội dung phiên họp thường kỳ tháng 7 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; 

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

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

-  VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;  

- Lưu VT, TH (Hiền). 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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