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BÁO CÁO 

Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2022 

 

I. Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp 

chuyên đề), HĐND tỉnh khoá X 

1. Kết quả đạt được 

a) Công tác chuẩn bị trước kỳ họp: 

UBND tỉnh đã tích cực chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp, cơ bản đảm 

bảo yêu cầu về hồ sơ, trình tự, thủ tục và gửi tài liệu đảm bảo thời hạn quy định.  

Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc rà 

soát, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp, xác định rõ trách nhiệm của các 

cơ quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp.  

Hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh được tiến hành chặt chẽ; 

các báo cáo mang tính phản biện cao, đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung xác 

đáng tạo cơ sở để kỳ họp quyết định. Tài liệu kỳ họp được đăng tải kịp thời trên 

trang thông tin điện tử để các vị đại biểu có thời gian tham gia nghiên cứu. 

b) Hoạt động tại kỳ họp:  

Hoạt động kỳ họp được chủ toạ điều hành linh hoạt, phát huy dân chủ, tinh 

thần trách nhiệm của đại biểu; đảm bảo nội dung, chương trình đề ra. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã dành nhiều thời gian thảo luận các 

nội dung liên quan đến chế độ, chính sách cho con người như: Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQHĐND ngày 21/4/2020 về quy định 

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

ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi 

dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân 

phố; chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế 

thôn, bản; hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang 

hưởng chính sách người có công cách mạng, bảo trợ xã hội và một số vấn đề 

quan trọng khác. Trên cơ sở đó, đại diện UBND tỉnh và Giám đốc một số sở, 

ngành giải trình làm rõ các vấn đề liên quan; nhiều ý kiến được tiếp thu, chỉnh 

sửa trực tiếp vào dự thảo nghị quyết. Theo đó, kỳ họp thông qua 19 nghị quyết 

(gồm 08 nghị quyết quy phạm pháp luật và 11 nghị quyết cá biệt). 

c) Các hoạt động sau kỳ họp:  

- Việc hoàn chỉnh, trình ký chứng thực và ban hành nghị quyết được tiến 

hành đúng trình tự, đảm bảo thủ tục theo quy định.  
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- Các hoạt động thông báo, báo cáo kết quả kỳ họp và hoàn thành một số 

văn bản liên quan được thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng. 

2. Các vấn đề cần tiếp tục quan tâm 

- Một vài nội dung đã được Thường trực HĐND cho ý kiến thống nhất 

về chủ trương và đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục trình HĐND 

tỉnh xem xét, quyết định hoặc tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần 

nhất. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị còn bị động, nội dung bổ sung sát ngày 

diễn ra kỳ họp, ảnh hưởng đến việc thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh cũng 

như việc nghiên cứu của đại biểu. 

 - Một số nội dung trình bày trực tiếp tại kỳ họp chưa được chuẩn bị chu 

đáo, chưa trọng tâm, vượt quá thời lượng theo quy định.  

II. Về tổ chức kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2022) 

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức từ ngày 06 đến ngày 08/7/2022. 

2. Nội dung kỳ họp 

2.1. Nội dung do UBND tỉnh trình 

a) Nội dung thường kỳ theo luật định 

- Các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình 6 tháng đầu năm 2022: Thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; thu, chi ngân sách nhà nước; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; 

công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác 

phòng, chống tham nhũng và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023. 

- Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khoá X, 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

b) Các nội dung dự kiến do UBND tỉnh trình 

(Tại phiên họp này, đề nghị cơ quan được phân công chủ trì soạn thảo 

báo cáo tiến độ chuẩn bị, khả năng hoàn chỉnh đề án, những vấn đề vướng mắc 

phát sinh; sự cần thiết, cơ sở pháp lý, khả năng cân đối nguồn lực và tính hiệu 

quả, tác động các mặt của một số đề án quy định về cơ chế, chính sách… để 

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh thống nhất quyết định các nội dung đưa 

vào chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 đảm bảo chất lượng, khả thi). 

c) Các nội dung theo chủ trương của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh 

- Báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho một số dự án đảm 

bảo thủ tục theo quy định
1
. 
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- Điều chỉnh đối tượng áp dụng và thứ tự ưu tiên hỗ trợ xây dựng 

chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh tại Nghị quyết số 32/2021/NQ-

HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh
2
. 

2.2. Nội dung HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh trình 

a) Báo cáo của HĐND tỉnh 

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác lập, tổ 

chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2015 – 2020. 

b) Tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh 

- Tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết về Quy chế bảo vệ bí mật 

nhà nước của HĐND tỉnh. 

- Tờ trình chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh.  

- Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

- Báo cáo giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri đã được 

UBND tỉnh tổng hợp, trả lời tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X. 

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021. 

- Dự thảo nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công 

tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2015 – 2020. 

- Dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh. 

- Dự thảo nghị quyết về Ban hành Quy chế về bảo vệ bí mật nhà nước của 

HĐND tỉnh. 

c) Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh: 

- Báo cáo của Đoàn giám sát Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh về tình 

hình thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, 

giai đoạn 2016 – 2021. 

- Báo cáo của Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thực trạng đầu 

tư, thu hút đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng các công trình cấp nước sinh 

hoạt ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, giai đoạn 

2016 – 2021. 

- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022 của các Ban HĐND tỉnh. 

                                                                                                                                    
1
 (1) Nghĩa trang liệt sỹ thị xã Điện Bàn

1
; (2) Xây dựng, mở rộng Khu dân cư Làng Yều, xã Đại 

Hưng
1
; (3) Cải tạo, nâng cấp Làng Hoà Bình Quảng Nam; (4) Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ 

điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung; (5) Cải tạo, nâng cấp Cơ sở Cai nghiện ma 

túy Quảng Nam. 
2
 Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 07/4/2022 của Thường trực HĐND tỉnh. 
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2.3. Nội dung các cơ quan khác trình 

- Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công 

tác xây dựng chính quyền trong 06 tháng đầu năm 2022; Báo cáo phản biện (nếu 

có). 

- Các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm 2022. 

Ngoài ra, tuỳ tình hình thực tế HĐND tỉnh quyết định việc tổ chức hoạt 

động chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có) và xem x t các nội dung khác thuộc 

thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

3. Phân công phối hợp chuẩn bị 

3.1. Đề nghị UBND tỉnh: 

a) Thực hiện rà soát và có văn bản chính thức đăng ký các nội dung trình 

kỳ họp, gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 21/5/2022 để có cơ sở xây 

dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp. Các nội dung đăng ký sau thời hạn nêu trên 

Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem x t đưa vào chương trình kỳ họp sau. 

 b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm hoàn chỉnh nội dung, gửi văn 

bản chính thức về Thường trực HĐND tỉnh trước 16 giờ 00 ngày 10/6/2022, 

riêng nội dung báo cáo về thu chi ngân sách gửi trước ngày 15/6/2021. 

3.2. Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh chuẩn bị báo cáo công tác hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 trình kỳ họp 

(lưu ý thời hạn lấy số liệu báo cáo theo quy định của ngành, có cập nhật đến 

ngày 15/6/2022). 

3.3. Ủy ban MTTQVN tỉnh: 

a) Chuẩn bị nội dung thông báo về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng 

đầu năm 2022. 

b) Lựa chọn một số nội dung có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh; đời sống sản xuất của nhân dân…thu thập thêm ý kiến các tổ chức, 

cá nhân có liên quan tổ chức phản biện nhằm hoàn chỉnh đề án. 

4. Một số vấn đề cần quan tâm  

1. Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Tính đến ngày 13/5/2022, còn 07 nghị quyết
3
 ban hành tại kỳ họp thứ bảy 

chưa được UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện.  

                                           
3
 (1) Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 về quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; (2) Nghị quyết số 

07/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy ph p môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam; (3) Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 về quy định mức chi kinh phí 

tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình 

mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; (4) Nghị quyết số 16/NQ-
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Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương ban hành văn bản triển khai thực hiện đối 

với các nghị quyết nói trên. 

Lưu ý: Việc triển khai nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh 

khoá X của UBND tỉnh còn chậm như Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 

12/01/2022 về quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đầu tư trong một 

số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025. 

2. Về trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X 

Sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, Thường trực HĐND tỉnh đã phối 

hợp tổ chức tiếp xúc cử tri. Trên cơ sở các báo cáo tổng hợp của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh, 

Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp các ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền giải 

quyết, trả lời của UBND tỉnh (cụ thể theo Báo cáo số 23/BC-HĐND ngày 

28/02/2022 và Báo cáo số 26/BC-HĐND ngày 08/3/2022). 

Để kịp thời phục vụ công tác thẩm tra nội dung ý kiến cử tri trình tại kỳ 

họp thường lệ giữa năm 2022 theo luật định, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải 

quyết, trả lời những ý kiến cử tri nêu trên theo thẩm quyền và gửi về Thường 

trực HĐND tỉnh trước ngày 10/6/2022 để thẩm tra trình kỳ họp giữa năm. 

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, tổng hợp các 

vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị 

quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi, chế độ tiếp khách, chế độ công tác 

phí trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, 

cho chủ trương để trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

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 

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

+ Thống nhất chủ trương phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho các dự án 

đã đảm bảo thủ tục đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: Nghĩa 

trang liệt sỹ thị xã Điện Bàn với tổng số tiền 9.300 triệu đồng; Xây dựng, mở 

rộng Khu dân cư Làng Yều, xã Đại Hưng với tổng số tiền 1.400 triệu đồng; Cải 

tạo, nâng cấp Làng Hòa Bình Quảng Nam với số tiền 2.300 triệu đồng. Hai dự 

án: Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ 

thống ký số tập trung; Cải tạo, nâng cấp Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam 

                                                                                                                                    
HĐND ngày 21/4/2022 về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện: 

Đông Giang, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hiệp Đức, Phú Ninh, Núi Thành và thị xã Điện Bàn; 

(5) Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 về quy định cơ chế khuyến khích bảo 

tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2022 – 2025; (6) Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 về quy định chính sách 

hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang hưởng 

chính sách người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa 

bàn tỉnh; (7) Điểm 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 Điều 2 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 về 

kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. 
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với tổng số tiền 11.500 triệu đồng, từ nguồn thu tiền sử dụng đất 3.500 triệu 

đồng và nguồn tiết kiệm chi, tăng thu 8.000 triệu đồng. 

+ Thống nhất chủ trương giao UBND thành phố Hội An lập thủ tục đầu tư 

cải tạo, nâng cấp 2.441 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hội An với tổng 

mức đầu tư dự kiến là 17.087 triệu đồng. 

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

thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khoá X. 

- Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra 

phục vụ kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề). 

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

họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề). 

- Ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác lập, 

tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2015 - 2020. 

- Tham gia đoàn giám sát của Tỉnh ủy về kiểm tra công tác cải cách tư 

pháp đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đại Lộc, Nam Giang. 

- Tham dự Hội thảo về “Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động ở một số tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ và Nam 

Trung Bộ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”. 

- Tham dự hội nghị về bồi dưỡng kỹ năng lập pháp dành cho đại biểu dân 

cử  và “Kỹ năng giám sát dành cho đại biểu dân cử” theo đề nghị của Ban Công 

tác đại biểu. 

- Tiếp công dân thường kỳ, xử lý đơn thư; tiếp xúc cử tri, thông tin đến cử 

tri về kết quả các kỳ họp. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến 

- Ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 

2022), HĐND tỉnh khóa X, triển khai các hoạt động giám sát, khảo sát và chuẩn 

bị các nội dung liên quan phục vụ kỳ họp. 

- Tham gia đoàn giám sát của Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiên 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội, 

giai đoạn 2012-2020. 

- Tổ chức giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác lập, tổ chức thực 

hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020. 

- Khảo sát về công tác bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn 

huyện Nam Trà My. 

- Tham gia đoàn giám sát của Ban Văn hoá – Xã hội về tình hình thực 

hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 

2016 – 2021. 
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- Tham gia đoàn khảo sát của Ban Dân tộc tỉnh HĐND tỉnh về thực trạng 

cơ sở vật chất, trường lớp học tạm tại các xã thuộc huyện Tây Giang. 

- Dự hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung 

ương, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế - xã hội. 

- 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 tổng hợp nội dung trình phiên họp Thường trực 

HĐND tỉnh tháng 5/2022./. 

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: CPVP, các phòng; 

- Lưu VT, TH (Yến).  

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Trình Minh Đức 

 

 

 

 

 

 

 


