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BÁO CÁO 

Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2022 

 

I. Đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp thường lệ giữa năm 

2022) và kỳ họp thứ mười (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất), 

HĐND tỉnh khóa X 

 1. Kết quả đạt được 

- Công tác chuẩn bị trước kỳ họp:  

Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND tỉnh và các cơ quan liên 

quan đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp  

từ khâu chuẩn bị xây dựng dự thảo nghị quyết, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan 

liên quan và thẩm tra dự thảo nghị quyết trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, 

quyết định.  

Nhìn chung, các nội dung trình các kỳ họp đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ trình 

tự, thủ tục quy định. Báo cáo thẩm tra trình tại các kỳ họp cơ bản đảm bảo chất 

lượng, làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý trình HĐND tỉnh; đồng thời, đề xuất, 

kiến nghị và gợi mở nhiều vấn đề làm cơ sở đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, biểu 

quyết.  

 - Hoạt động trong kỳ họp: 

Kỳ họp thứ chín đã tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng cuối năm 2022 và xem xét nhiều cơ chế, chính sách của tỉnh. Ngoài ra, kỳ 

họp cũng đã dành thời gian tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào 

những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trên các lĩnh vực như: Kế hoạch - Đầu 

tư, Giáo dục - Đào tạo, Nông nghiệp, Nội vụ. Nhìn chung, phiên chất vấn diễn ra 

trong không khí dân chủ, thắng thắn và trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã 

nêu câu hỏi ngắn gọn, bám sát nhóm vấn đề gợi ý, đặc biệt là tăng cường tranh 

luận để làm rõ thêm những tồn tại, vướng mắc. UBND tỉnh, các cơ quan chuyên 

môn đã trả lời nghiêm túc, đi vào trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, đưa ra các cam 

kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian đến. 

Tiếp theo kỳ họp thứ chín, để giải quyết phát sinh đột xuất, kịp thời xem xét, 

cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án trên lĩnh vực y tế 

nhằm đảm bảo về hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện đầu tư theo yêu cầu của Thủ 

tướng Chính phủ, Thường trực HĐND tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ mười 

theo hình thức trực tuyến. 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến 
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thảo luận của đại biểu tham dự kỳ họp; kỳ họp thứ chín đã thông qua 25 nghị 

quyết (gồm 08 nghị quyết quy phạm pháp luật, 17 nghị quyết cá biệt) và kỳ họp 

thứ mười đã thông qua 2 nghị quyết cá biệt. 

- Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo việc hoàn chỉnh, ký 

chứng thực, ban hành nghị quyết đảm bảo theo quy định, thông báo kịp thời kết 

quả kỳ họp đến các cơ quan thông tin đại chúng; tuyên truyền diễn biến kỳ họp 

đến cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

 2. Các vấn đề cần tiếp tục quan tâm 

 - Việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp vẫn còn chậm như: Quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án đầu tư công; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; 

phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; bổ sung 

danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước thực 

hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 Dự án 4 năm 2022 trong Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; kế hoạch biên chế công chức, số 

lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương thuộc tỉnh năm 2022…, có nội dung đề nghị bổ sung nhiều lần 

(danh mục thu hồi đất)… đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thẩm tra của các 

Ban HĐND tỉnh. 

 - Có nội dung chưa chuẩn bị chu đáo về số liệu, ảnh hưởng đến việc chỉnh 

lý, ban hành nghị quyết sau kỳ họp (phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát 

triển giai đoạn 2021-2025; vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp năm 2022 thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).  

 II. Về tổ chức kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) 

 1. Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức vào ngày 14/10/2022. 

 2. Nội dung trình kỳ họp 

 2.1. Các nội dung UBND tỉnh đăng ký: Theo Công văn số 5903/UBND-TH 

ngày 09/9/2022, UBND tỉnh đăng ký tổng cộng 16 nội dung (chi tiết theo Phụ lục 

kèm theo). 

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

cáo làm rõ 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, những vấn 

đề vướng mắc phát sinh… để Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh thống nhất 

quyết định các nội dung đưa vào chương trình kỳ họp chuyên đề đảm bảo chất 

lượng, khả thi.   

2.2. Các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh trình 

 (1) 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 và 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. 

(2) Tờ trình và dự thảo nghị quyết về nội dung, mức chi và các điều kiện 

đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. 



3 

 
 

2.3. Ngoài ra, qua rà soát các văn bản mới ban hành, Thường trực HĐND 

tỉnh nhận thấy có một số nội dung quy định thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định 

của HĐND tỉnh. Cụ thể:  

 (1) Quy định mức chi từ ngân sách cấp tỉnh đảm bảo cho công tác thỏa 

thuận quốc tế. 

Ngày 19/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2022/TT-BTC về 

hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 

công tác điều ước quốc tế và công tác thoả thuận quốc tế (có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 05/9/2022, thay thế Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018). Theo 

đó, tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này quy định: “Căn cứ tình hình thực tế của địa 

phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp 

để thực hiện ở địa phương”. 

 Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 10/2018/NQ-

HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức chi từ ngân sách cấp tỉnh 

đảm bảo cho công tác thỏa thuận quốc tế của cơ quan cấp tỉnh (do đa số các văn 

bản làm căn cứ pháp lý của Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND đã được thay thế, 

cụ thể: Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ đã thay thế 

Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 

19/7/2022 của Bộ Tài chính đã thay thế Thông tư số 13/2018/TT-BTC ngày 

06/02/2018). 

 (2) Quy định mức phân bổ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND các cấp. 

 Ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 

42/2022/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-

BTC ngày 28/12/2016 về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/9/2022). 

Theo đó, tại Điều 7, Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 có 

nêu: “1. Căn cứ khả năng ngân sách và tình tình thực tế; bộ trưởng, thủ trưởng cơ 

quan trung ương, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức 

phân bổ cụ thể đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cho phù 

hợp”. 

Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan cập nhật nội dung 

điều chỉnh về mức chi công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật nêu tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC để làm cơ sở tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức phân bổ 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp đảm bảo phù 

hợp. 

(3) Về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các Chương trình MTQG và các 

chương trình dự án khác trên địa bàn; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực 

hiện các chương trình MTQG 
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 Ngày 19/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP về quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, theo 

đó, tại khoản 1 Điều 40 của Nghị định quy định trách nhiệm của UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh quyết định các nội dung tại điểm a,b,c
1
. Để đảm bảo triển khai đồng 

bộ hiệu quả các chương trình MTQG, đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn nghiên cứu, xây dựng các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết 

định. 

 (4) Quy định nội dung, mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững 

 Ngày 28/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BTC quy 

định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025. Theo 

đó, tại khoản 1 Điều 19; điểm a khoản 2; khoản 3 và khoản 4 Điều 21 có quy định 

“UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định nội dung, mức chi cụ thể, mức hỗ 

trợ căn cứ vào yêu cầu thực tế, khả năng cân đối ngân sách”. 

 Mặt khác, tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND, ngày 20/7/2022 về Nghị quyết 

kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND tỉnh giao 

UBND tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và hiệu quả của chính 

sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/4/2017; trên cơ sở đó, nghiên cứu lồng ghép các chương trình, chính sách 

của Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban 

hành chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo hướng tích hợp, lựa chọn phương thức 

tiếp cận, phạm vi chính sách, đối tượng thụ hưởng phù hợp với thực tiễn.  

Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lồng ghép các chương 

trình, chính sách của Trung ương, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành 

chính sách hỗ trợ giảm nghèo đảm bảo phù hợp chủ trương của HĐND tỉnh tại Nghị 

quyết số 42/NQ-HĐND và quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 46/2022/TT-

BTC. 

(5) Về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025 

Ngày 12/8/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 53/2022/TT-BTC về 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025, theo đó có quy định một số nội dung liên quan thẩm quyền HĐND 

tỉnh trong việc quyết định một số mức chi như: Chi mua sắm, sửa chữa, thay thế 

                                           
1
 1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định: 

a) Mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương. 

b) Cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu 

quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn theo quy định tại Điều 10 Nghị định này. 

c) Cơ chế huy động các nguồn lực khác quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này. 
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thiết bị hư hỏng của đài truyền thanh xã, phương tiện sản xuất các sản phẩm thông 

tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện; chi hỗ trợ phát 

triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn theo dự 

án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chi tư vấn, giám sát và gắn mã vùng trồng 

cho các cá nhân tổ chức; chi hỗ trợ các dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá 

trị sản phẩm nông nghiệp; chi hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong 

sản xuất nông nghiệp hiện đại; chi bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống 

ở nông thôn; chi hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử giới thiệu sản phẩm, bán 

hàng trực tuyến; thiết kế mẫu mã sản phẩm, bao bì đóng gói; xây dựng thương 

hiệu, chỉ dẫn địa lý xuất xứ hàng hóa, bảo hộ sở hữu thương hiệu cho sản phẩm muối 

ở các địa phương; chi hỗ trợ phát triển điểm du lịch nông thôn và sản phẩm du lịch 

nông thôn mang đặc trưng vùng, miền… 

Đặc biệt, tại khoản 3 Điều 50 Thông tư số 53/2022/TT-BTC có quy định 

“Trường hợp trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình có phát sinh các 

khoản chi đặc thù chưa được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Thông tư này; HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết 

định phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương theo quy định tại khoản 3 

Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

 * Đối với các nội dung cụ thể hoá các văn bản quy định của Trung ương, 

để thuận lợi, chủ động trong công tác chuẩn bị nội dung trình tại các kỳ họp; đề 

nghị đại diện các sở, ngành liên quan trao đổi, xác định rõ về thời điểm trình 

HĐND tỉnh để Thường trực HĐND, UBND tỉnh phối hợp xây dựng kế hoạch tổ 

chức các kỳ họp.  

 3. Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp  

 3.1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ trình kỳ họp thứ 11, 

HĐND khóa X đảm bảo theo yêu cầu (bảng tổng hợp góp ý, ý kiến thẩm định, dự 

thảo nghị quyết, quyết định triển khai…) và gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước 

ngày 23/9/2022.  

 3.2. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh lựa chọn một số nội dung 

để tổ chức phản biện, thu thập thêm ý kiến làm cơ sở hoàn chỉnh đề án.  

III. Một số vấn đề cần quan tâm 

1. Tiến độ thực hiện các nội dung đã được HĐND tỉnh, Thường trực 

HĐND tỉnh cho chủ trương 

a) Tại điểm b khoản 2 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của 

HĐND tỉnh có đề nghị UBND tỉnh “Khẩn trương chỉ đạo tổ chức tuyển dụng công 

chức, viên chức nhằm sử dụng có hiệu quả chỉ tiêu biên chế được giao, đảm bảo 

nhân lực làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc tỉnh”. 

b) Tại Thông báo số 22/TB-HDND ngày 20/5/2022, Thường trực HĐND 

tỉnh có 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 
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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”. 

c) Tại Công văn số 291/HĐND-VP ngày 26/8/2022, Thường trực HĐND 

tỉnh đề nghị UBND tỉnh “Kịp thời công bố danh mục nghị quyết quy phạm pháp 

luật hết hiệu lực và tổng kết, đánh giá một số nghị quyết quy phạm pháp luật trình 

HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ phù hợp theo đề nghị của Thường trực 

HĐND tỉnh tại các Công văn số: 155, 156/HĐND-VP ngày 30/5/2022; các quy 

định pháp luật khác có liên quan”.  

* Tại phiên họp lần này, đề nghị UBND tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện các nội 

dung đã được HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương nêu trên; đồng 

thời, tiếp tục 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 qua giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh, kiến nghị của cử tri; chủ 

động kiểm tra, rà soát các vụ việc còn tồn đọng để chỉ đạo giải quyết dứt điểm. 

2. Phối hợp rà soát các nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh ban hành 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo kết luận số 

41/TB-HĐND ngày 25/8/2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phối 

hợp với các Ban của HĐND tỉnh tham mưu về tình trạng pháp lý các nghị quyết 

QPPL do HĐND tỉnh ban hành, cụ thể theo các phụ lục đính kèm (gồm: Phụ lục 

I: Danh mục các nghị quyết đề nghị UBND tỉnh rà soát, công bố hết hiệu lực 1 

phần hoặc toàn bộ; Phụ lục II:  Danh mục các nghị quyết đề nghị UBND tỉnh rà 

soát, đánh giá để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới; 

Phụ lục III: Danh mục các nghị quyết đã được Thường trực HĐND tỉnh, Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, công bố hết hiệu lực hoặc rà 

soát, đánh giá để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhưng đến nay chưa 

thực hiện; Phụ lục IV: Danh mục các nghị quyết còn hiệu lực dưới 6 tháng). 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, tổng 

kết, đánh giá nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh đã ban hành tại các 

phụ lục nêu trên; đồng thời, thường xuyên rà soát tình trạng pháp lý của các nghị 

quyết do HĐND tỉnh ban hành để kịp thời công bố danh mục nghị quyết quy phạm 

pháp luật hết hiệu lực và trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc 

ban hành mới nghị quyết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định 

pháp luật. 

 IV. 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 

 - Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện 

các hoạt động theo chương trình công tác năm, trọng tâm là hoạt động giám sát, 

khảo sát, thẩm tra chuẩn bị nội dung trình kỳ họp và chỉnh lý, hoàn thiện nghị 

quyết sau kỳ họp thứ chín và kỳ họp thứ mười;  

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

+ Chủ trương phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho các dự án: Đường nội thị 

phía Đông kết hợp hạ cos san nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm Lâm vào khu dân 

cư thị trấn Prao; Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí 
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Công và ĐT613B; Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam; Xây dựng chính 

quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025; Tôn tạo di 

tích Cây Thông Một, thành phố Hội An - Địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng 

Nam; Tôn tạo Khu di tích lịch sử Đồng Trại, huyện Tiên Phước; Trụ sở làm việc 

Ban Dân tộc, hạng mục: Hội trường, phòng trưng bày, cải tạo nâng cấp nhà khách 

và các hạng mục phụ trợ… 

 + Cho phép cắt giảm, không thi công hạng mục cải tạo hệ thống cống dọc 

đường ĐT 603B dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị 

xã Điện Bàn (giai đoạn 2);  

+ Cho ý kiến phương thức quản lý, tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô 

chức danh, phục vụ công tác chung của tỉnh; sửa đổi, bổ sung Quy định kèm theo 

Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh ban hành 

Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020- 2024 trên địa bàn tỉnh;  

+ Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các dự án: (1) Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm 

việc Sở Giáo dục và Đào tạo; (2) Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần tỉnh (cơ sở 

2). 

+ Cho ý kiến về việc bổ sung dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng 

tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh vào danh mục kế hoạch đầu tư 

công giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022. 

+ Cho ý kiến về việc chuyển nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa phân bổ và cấp 

lại cho các dự án khu dân cư, nghĩa trang nhân dân phục vụ công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng của huyện Thăng Bình. 

+ Cho ý kiến điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cầu Bình Sa đi Bình Hải 

(Cầu Tây Giang), huyện Thăng Bình từ năm 2023-2026 sang năm 2022-2025 theo 

đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 5425/UBND-TH ngày 17/8/2022. 

+ Cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn 

thưởng vượt thu năm 2021. 

+ Cho ý kiến về vướng mắc trong thực hiện các nội dung hỗ trợ về đăng ký 

bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu tại các Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND, số 07/2021/NQ-HĐND và số 35/2021/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh. 

- Tiếp tục hoàn thiện báo cáo chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, 

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

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 42/NQHĐND ngày 06/12/2018 của 

HĐND tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh về tình 

hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường.  

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

thực hiện Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về 

thông qua Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa- Thể thao xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030. 
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- Tham dự Hội thảo Đại biểu dân cử với việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về dân số - phát triển và phòng, chống tác hại thuốc lá do Ủy ban Xã hội tổ 

chức; hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng nghiên cứu báo cáo KT-XH dành cho đại biểu 

dân cử” do Ban Công tác đại biểu tổ chức; hội nghị trực tuyến đánh giá Chỉ số 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022; hội nghị tổng kết Nghị quyết số 39-

NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an 

ninh vùng Bắc Trung bộ, duyên hải Trung bộ đến năm 2010; hội nghị trực tuyến 

toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc 

thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022; hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng về 

ngân sách Nhà nước dành cho đại biểu dân cử”. 

- Thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; tham dự các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2022). 

- Tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội 

đồng Nhà nước Võ Chí Công. 

- Thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 

năm 2022. 

 - Tham dự Đoàn nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu mô hình quản lý Di sản văn 

hoá thế giới Quần thể Angkor, Vương quốc Campuchia theo Kế hoạch số 

5049/KH-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh. 

- Tiếp công dân thường kỳ, xử lý đơn thư; tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp, thông tin đến cử tri về kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh. 

 2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến  

 - Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ 

chín, mười các kiến nghị, kết luận sau giám sát; kết luận của Thường trực HĐND 

tỉnh. 

- Tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh các nội dung trình 

HĐND tại kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khoá X. 

- Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức các hoạt động khảo sát, giám sát chuẩn 

bị nội dung trình kỳ họp thứ mười một. 

- Tham mưu hoàn chỉnh báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề của Thường 

trực HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 

tỉnh. Tham gia Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội về tình hình triển khai Nghị 

quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về thông qua Đề án xây dựng và 

phát triển Trung tâm Văn hóa -Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030; đoàn khảo sát của  Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh về tình hình triển khai sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết số 

23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 và tình hình thực hiện công tác hỗ trợ người dân 

khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống và phát triển sản xuất tại các khu vực 

thiệt hại do mưa lũ năm 2021 gây ra; Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về 

công tác quản lý nhà nước và tổ chức, hoạt động của các cơ quan bổ trợ tư pháp trên 

địa bàn; Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh để làm rõ các nội 
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dung theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh và tham gia Đoàn đi công tác 

nước ngoài của HĐND tỉnh… 

- Tập trung chỉ đạo triển khai giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh về tình 

hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn.  

- Tham gia Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ chín. 

- Tiếp tục tổng hợp ý kiến của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. 

- Chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành 

khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức 

Hội nghị thường niên giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND cấp 

huyện. 

 Trên đây là báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh trình phiên họp Thường 

trực HĐND tỉnh tháng 9/2022./. 

Nơi nhận: 
- Ban TVTU (b/c) 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn 

ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành (theo t/p mời họp); 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, 

các phòng; 

- Lưu VT, CTHĐ. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trình Minh Đức 

 

 

 

 

 

 

 


