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            Quảng Nam, ngày    tháng    năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 năm 2022

Ngày 14 tháng 3 năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp 
thường kỳ tháng 3/2022; đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - chủ trì phiên họp. Tham 
dự phiên họp có đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; đồng chí Võ Xuân Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQVN tỉnh; đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban 
HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: 
Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Y tế, 
Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương.

Sau khi nghe Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo đánh giá rút 
kinh nghiệm việc tổ chức kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp chuyên 
đề tổ chức ngày 07/01/2022), đại diện Văn phòng UBND tỉnh báo cáo công tác 
chuẩn bị và tiến độ hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp chuyên đề tháng 
4/2022 của HĐND tỉnh, ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Phan Việt 
Cường - chủ trì phiên họp kết luận một số nội dung sau: 

I. Đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề)
1. Ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan HĐND, UBND tỉnh đã phối hợp khá 

tốt trong công tác chuẩn bị kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X. Kỳ họp đã hoàn 
thành nội dung chương trình đề ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh, được 
đông đảo cử tri và Nhân dân đánh giá cao. 

Quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh và 
UBND tỉnh phối hợp theo dõi, chỉ đạo, phân công và đôn đốc các cơ quan, đơn 
vị liên quan thực hiện. Đa số nội dung trình kỳ họp đảm bảo tuân thủ trình tự, 
thủ tục quy định. Chương trình kỳ họp được xây dựng phù hợp, khoa học, báo 
cáo được trình bày tóm tắt, ngắn gọn, theo nhóm vấn đề. Các Ban của HĐND 
tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm, các báo cáo thẩm tra nêu rõ quan điểm, 
tính phản biện cao về căn cứ pháp lý và tình hình thực tiễn của địa phương, cung 
cấp nhiều thông tin để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, biểu quyết tại kỳ họp. Chủ 
tọa kỳ họp điều hành linh hoạt, đảm bảo dân chủ, phát huy được tinh thần trách 
nhiệm của đại biểu. Đại biểu dự họp quan tâm thảo luận khá sôi nổi về một số 
nội dung như: Quy định chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số 
lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 
2030; cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên 
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địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2025…Trên cơ sở thảo luận, kỳ họp 
đã xem xét thông qua 13 nghị quyết (06 nghị quyết quy phạm pháp luật, 07 nghị 
quyết cá biệt), trong đó có một số cơ chế, chính sách quan trọng tác động trực 
tiếp đến đời sống của người dân và doanh nghiệp1.

2. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuẩn bị kỳ họp vẫn còn một số vấn 
đề cần quan tâm: Hồ sơ trình kỳ họp vẫn còn chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến 
độ thực hiện thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và việc nghiên cứu của đại biểu; 
có đề án chưa đảm bảo yêu cầu về nội dung, chưa xác định rõ nguồn vốn thực 
hiện nên chuyển sang kỳ họp sau. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung trình 
kỳ họp nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế nêu trên; nâng cao hơn 
nữa chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp ngày càng tốt hơn.

II. Về tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề)
1. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào ngày 21-22/4/2022.
2. Nội dung trình kỳ họp
Trên cơ sở xem xét yêu cầu thực tiễn, tính cấp thiết, cơ sở pháp lý, thời 

gian chuẩn bị nội dung, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất trình kỳ họp thứ 
bảy, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp chuyên đề) xem xét, quyết định 15 nội dung 
(có phụ lục kèm theo).

3. Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp
3.1. Đề nghị UBND tỉnh: 
a) Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi 

văn bản chính thức (kể cả bản tóm tắt, dự thảo quyết định hoặc kế hoạch triển 
khai thực hiện nghị quyết) về Thường trực HĐND tỉnh trước 16h00 ngày 
30/3/2022. Nội dung, hồ sơ, tài liệu gửi sau thời gian nêu trên, Thường trực 
HĐND tỉnh sẽ chuyển sang kỳ họp sau. Trong đó lưu ý việc tổ chức lấy ý kiến 
của các đối tượng liên quan đối với những vấn đề có tác động lớn đến phát triển 
kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh để nội dung trình sát 
với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao.

b) Các đề án trình kỳ họp HĐND tỉnh phải được tập thể UBND tỉnh thống nhất, 
trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung theo thẩm quyền quy định (nếu có). 

3.2. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nghiên cứu lựa 
chọn trong số các nội dung trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X để 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 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản biện. 

3.3. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: 

1 Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025; Quy định chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa 
trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 
2030…
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a) Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu việc tổ chức và chuẩn bị các 

điều kiện liên quan để phục vụ chu đáo kỳ họp theo hình thức phù hợp với tình 
hình dịch bệnh; phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong thời gian diễn ra kỳ họp.

b) Phối hợp 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 chu đáo nội dung trình kỳ họp.

III. Các vấn đề khác
1. Trong thời gian chờ Trung ương ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỉ lệ vốn đối ứng từ ngân sách 
địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021-2025, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương cho tiếp 
tục áp dụng các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh2 để các địa phương đã được UBND tỉnh giao 
vốn kế hoạch năm 2022 có cơ sở tổ chức thực hiện, giải ngân nguồn vốn được 
giao đến khi có hướng dẫn mới của Chính phủ, bộ ngành liên quan. Đề nghị 
UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 
sáu, HĐND tỉnh khoá X.

2. Thống nhất chủ trương cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và 
cấp xã) sang năm 2022. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát các nguồn 
vốn được phép kéo dài đảm bảo theo quy định của pháp luật, hoàn chỉnh hồ sơ 
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 
tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định 
pháp luật khác có liên quan; tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ 
giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo thời gian đúng quy định. Thường xuyên theo 
dõi, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án, kịp thời điều chuyển vốn của dự 
án chậm giải ngân cho những dự án có nhu cầu giải ngân.

3. Tại Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/20213, HĐND tỉnh thống 
nhất chủ trương thực hiện phân bổ Quỹ tiền lương đối với các hợp đồng chuyên 
môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế được giao tại các đơn vị sự nghiệp công 
lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho đến khi có kết quả tuyển dụng viên 
chức và hoàn thành việc tiếp nhận viên chức trúng tuyển, thời hạn cuối cùng đến 
ngày 30/6/2022. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn 
trương thực hiện đúng theo nội dung quy định tại nghị quyết.

2 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020.
3 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về kết quả kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X 
nhiệm kỳ 2021 – 2026.
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4. Đối với các đề án: (1) Quy định mức thu tính lệ phí trước bạ đối với xe ô 

tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống tại địa phương theo điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định 
số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ về quy định lệ phí trước bạ; 
(2) Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; giá dịch vụ trong 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam: Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình 
hình thực tiễn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung nghiên 
cứu, hoàn chỉnh đề án đảm bảo chất lượng trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh: Đề nghị các Ban 
của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề xuất các nội dung đưa vào 
chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023 và gửi về Thường trực HĐND 
tỉnh trước ngày 29/4/2022 để tổng hợp, trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, 
HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định.

6. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:
6.1. Kịp thời ban hành quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết số 

06/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh về quy định chính sách 
đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2022-2025. Trong trường hợp vướng mắc, kịp thời báo cáo Thường 
trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

6.2. Tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nội dung, 
nhiệm vụ tại các Nghị quyết HĐND tỉnh, kết luận phiên họp của Thường trực 
HĐND tỉnh, các kiến nghị của cử tri; chủ động kiểm tra, rà soát các vụ việc còn 
tồn đọng để chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

7. Thống nhất nội dung Báo cáo 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 Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 
tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh báo cáo, tham mưu triển khai thực hiện. 

Trên đây là nội dung kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 
năm 2022, 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, đơn vị liên quan;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TX, TP;
- VP Đoàn ĐBQH  và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 
- Lưu VT, CTHĐ (Yến).

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Nguyễn Ngọc Thái
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