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Phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2022

Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Giấy mời số 40/GM-
HĐND ngày 15/9/2022, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo tóm tắt một số nội dung 
phục vụ tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2022, cụ thể như sau:

1. Tiến độ triển khai thực hiện các Nghị quyết thông qua tại 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:

Trên cơ sở các nội dung của UBND tỉnh trình tại mỗi kỳ họp, HĐND tỉnh 
khóa X đã thảo luận và thống nhất thông qua 25 Nghị quyết tại kỳ họp thứ chín 
và 02 Nghị quyết tại kỳ họp thứ mười.

Ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết chính thức, UBND 
tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban 
hành các văn bản triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời và theo đúng quy định. 
Tính đến nay, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện 27 Nghị quyết thông qua tại 
hai kỳ họp nêu trên và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm 
vụ được giao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị quyết, 
kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo 
cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

Theo báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp thứ chín và thứ mười đã được 
HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm trong công tác tham 
mưu, chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp, nhất là tiến độ gửi các nội dung 
phải đảm bảo theo thời gian Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu; đồng thời chủ 
động rà soát, tiếp thu và triển khai thực hiện các nội dung thẩm tra, giám sát của 
HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh sau mỗi kỳ họp.

2. Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X 
(kỳ họp chuyên đề) dự kiến tổ chức vào ngày 14/10/2022:

UBND tỉnh đã thống nhất đăng ký 16 nội dung trình kỳ họp thứ mười 
một, HĐND tỉnh khóa X tại Công văn số 5903/UBND-TH ngày 09/9/2022. Để 
chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chủ 
trì khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung đảm bảo theo đúng hồ sơ, thủ tục quy 
định; trực tiếp lấy ý kiến Thành viên UBND tỉnh và hoàn chỉnh các Tờ trình, 
báo cáo, đề án cụ thể, tham mưu UBND tỉnh để xem xét, duyệt ký trình HĐND 
tỉnh trước ngày 25/9/2022 theo yêu cầu.
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Qua theo dõi, tổng hợp, tính đến ngày 19/9/2022, UBND tỉnh đã duyệt ký 
3 nội dung/16 nội dung trình kỳ họp (chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Đề nghị các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn 
cứ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6064/UBND-TH ngày 
16/9/2022: báo cáo cụ thể tiến độ hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh đăng 
ký trình kỳ họp thứ mười một và tiến độ tham mưu thực hiện các nội dung theo 
đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại các văn bản có liên quan (được nêu tại 
Báo cáo phục vụ phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh); đồng thời đề xuất các 
nội dung điều chỉnh/bổ sung (nếu có) tại kỳ họp để Thường trực HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, 
ngành liên quan và địa phương tổng hợp báo cáo tiến độ rà soát những khó khăn, 
vướng mắc và đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND 
ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về 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; trực tiếp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo 
tại phiên họp.

Trên đây là Báo cáo phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 
9/2022, UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo tại 
phiên họp./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh ;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- CPVP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT, TH (Hiền).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG           

                

daky
                Nguyễn Như Công] d


		2022-09-19T09:01:49+0700
	Quảng Nam


		2022-09-19T09:03:30+0700
	Quảng Nam


		2022-09-19T09:03:33+0700
	Quảng Nam


		2022-09-19T09:03:34+0700
	Quảng Nam




