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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:  13     /TB-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Quảng Nam, ngày  31   tháng 3 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 năm 2020 

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp 

thường kỳ tháng 3/2020, đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH 

tỉnh chủ tọa phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Trí Thanh – Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Minh – Tỉnh ủy viên, 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Thường trực HĐND, phó trưởng các 

ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND; đại diện lãnh đạo các cơ quan: 

Văn phòng UBND, các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên 

và Môi trường; Nội vụ; Công Thương. 

Sau khi Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện kết 

luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2020, công tác chuẩn bị nội dung 

trình kỳ họp thứ 15, dự kiến các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020; 

lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả khảo sát; các Sở báo cáo tiến độ, 

đề xuất các nội dung trình HĐND tỉnh; ý kiến tham gia của đồng chí Lê Trí Thanh – 

Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh; Chủ tọa phiên họp kết 

luận như sau:  

1. Về tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15) 

1.1. Thời gian, thành phần tham dự 

Thường trực HĐND tỉnh sẽ quyết định thời gian, thành phần tham dự kỳ họp 

thứ 15 phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương gắn với chỉ đạo của Trung 

ương về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 (dự 

kiến sau ngày 13/4/2020). 

1.2. Nội dung kỳ họp 

Ngoài các nội dung đã có hồ sơ chính thức gửi về Văn phòng HĐND tỉnh theo 

thời hạn quy định (11 giờ ngày 25/3/2020), đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn 

chỉnh các nội dung sau: 

 a)  Hồ sơ trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và 

C theo quy định Luật Đầu tư công 2019.  

b) Thống nhất thực hiện đồng thời việc trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư và phân bổ vốn đầu tư đối với các dự án, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn tham mưu dự kiến nguồn vốn, mức bố trí vốn để trình HĐND tỉnh quyết 

định phân bổ. 

c) Đối với các nội dung liên quan Tờ trình 1247/TTr-UBND ngày 10/3/2020 

của UBND tỉnh về đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về phân cấp nhiệm 

vụ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách tập trung và nguyên tắc, tỷ lệ phân 
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bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công, kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025: Thống nhất trình HĐND tỉnh thảo luận, cho ý kiến lần 

01 tại kỳ họp thứ 15; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu 

các ý kiến tham gia của các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, Sở Tài chính; 

hoàn chỉnh nội dung trình kỳ họp, trong đó tập trung vào các vấn đề sau: 

- Đánh giá tình hình thực hiện nội dung phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát 

triển và nguyên tắc, tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 183/2015/NQ-

HĐND tỉnh ngày 11/12/2015, Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

và các quy định của HĐND tỉnh, UBND tỉnh có liên quan trong thời gian qua; 

- Nội dung và định hướng phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và nguyên 

tắc, tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với từng nguồn vốn (xây dựng cơ bản tập 

trung, vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi, cải cách tiền lương).  

- Các bất cập, hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; tính khả thi về nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; 

dự kiến tỷ lệ phân bổ trên từng lĩnh vực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025, nguyên nhân tăng, giảm so với giai đoạn 2016-2020...; 

d) Bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) để 

thực hiện các dự án đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh (các dự 

án sử dụng nguồn vốn của dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo 

mạng lưới đường bộ Quốc gia lần thứ 2 để đầu tư một số cầu yếu ưu tiên). 

đ) Đề án quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp người hoạt động 

không chuyên trách thôn và mức chi bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc 

của thôn. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nội dung này cần lưu ý: (i) tăng 

cường công tác phối hợp giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra; (ii) rà soát, 

đánh giá và tích hợp các nghị quyết HĐND tỉnh hiện hành có quy định về chế độ chính 

sách đối với cán bộ cơ sở đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ; (iii) có hình thức phù hợp 

để lấy ý kiến địa phương; (iv) tham khảo quy định và cách làm một số tỉnh khác. 

2. Về kết quả khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

Qua xem xét Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 12/3/2020 của Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh về kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố; tổ chức và hoạt động của Công an xã theo lộ 

trình bố trí công an chính quy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh thực 

hiện một số nội dung sau: 

2.1 Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ các vấn đề có liên quan việc 

thực hiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy 

định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm cho người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhất là các nội dung liên 

quan tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bố trí các chức danh; thẩm định chặt 
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chẽ trong giải quyết chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi 

dư, việc bố trí và chi trả chế độ đối với các chức danh chủ tịch hội đặc thù.  

2.2 Nghiên cứu ban hành quy định về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng và cơ 

chế quản lý đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.  

2.3 Rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh có quy 

định về tổ chức và chế độ chính sách ngoài quy định Trung ương để tham mưu 

cấp có thẩm quyền xử lý phù hợp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

quy định về tổ chức bộ máy, chế độ chính sách ở cấp xã, chấn chỉnh các trường 

hợp UBND cấp xã hợp đồng thêm người làm việc tại xã ngoài định mức quy định.  

(Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên tại tại phiên họp Thường 

trực HĐND tỉnh tháng 6/2020). 

 3. Các vấn đề khác 

3.1 Thống nhất đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn 1613/UBND-KTTH 

ngày 25/3/2020 về phân bổ kế hoạch vốn đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước 

năm 2019 còn lại cho các Chương trình, Nghị quyết HĐND tỉnh và các dự án đã 

đảm bảo thủ tục, cụ thể:  

a) Phân bổ 100.000 triệu đồng từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung để thực 

hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Nghị 

quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh. (Chi tiết theo Phụ 

lục I đính kèm Công văn 1613/UBND-KTTH). 

b) Phân bổ 145.500 triệu đồng (trong đó: Nguồn xây dựng cơ bản tập trung 

8.500 triệu đồng và nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh bổ sung 137.000 triệu 

đồng) cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định đã được HĐND tỉnh 

thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018, Nghị quyết số 

08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh và Thông báo số 11/TB-HĐND 

ngày 13/3/2020 của Thường trực HĐND tỉnh. (Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm 

Công văn 1613/UBND-KTTH). 

Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh phân bổ cho các dự án khởi công mới năm 2019 còn lại 

và hỗ trợ sau đầu tư đối với các Chương trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh khi 

đảm bảo thủ tục theo quy định. 

3.2 Đề nghị UBND tỉnh 

a) Sớm hoàn chỉnh nội dung báo cáo “Thực trạng thi hành pháp luật về đầu 

tư công; công tác phối hợp triển khai thực hiện các dự án đầu tư nhóm B và C 

trọng điểm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 

2016 đến năm 2019” phục vụ phiên họp giải trình việc chấp hành pháp luật đầu 

tư công theo Kế hoạch 10/KH-HĐND ngày 09/3/2020 của Thường trực HĐND 

tỉnh; tiếp tục chỉ đạo các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh hoàn chỉnh, 

bổ sung nội dung báo cáo đầy đủ theo đề cương yêu cầu. 

b) Chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo “Tình hình, kết quả thực hiện chỉ tiêu 

giảm nghèo, chính sách khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết 13/2017/NQ-

HĐND từ năm 2017 đến nay” phục vụ phiên họp giải trình nội dung liên quan kết 
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quả triển khai thực hiện công tác giảm nghèo (dự kiến trong khoảng thời gian cuối 

tháng 4, đầu tháng 5/2020). Nội dung báo cáo cần tập trung làm rõ kết quả đạt được, 

hạn chế vướng mắc và đề xuất giải pháp trong thời gian đến. 

c) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc rà soát, đánh giá các nghị quyết của HĐND 

tỉnh (21 nghị quyết theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 

456/HĐND-VP ngày 29/10/2019 về xử lý kết quả rà soát Nghị quyết QPPL của 

HĐND tỉnh và các nghị quyết khác do HĐND tỉnh ban hành quy định về cơ chế 

chính sách có thời gian thực hiện đến năm 2020); phối hợp Thường trực HĐND 

trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 các báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị 

quyết, làm cơ sở để HĐND tỉnh cho định hướng về chủ trương xây dựng cơ chế, 

chính sách giai đoạn 2021 – 2025. 

3.3 Căn cứ vào tình hình thực tiễn, dự kiến khả năng bố trí nguồn triển khai 

thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh trong thời gian đến, Thường trực HĐND 

tỉnh thống nhất chủ trương chưa xem xét trình HĐND tỉnh ban hành các chính 

sách, quy định làm tăng chi ngân sách (trừ các nội dung cần thiết, cấp bách đã đưa 

vào chương trình kỳ họp 15). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại các nội dung 

chuyên đề dự kiến trình tại các kỳ họp trong năm 2020, làm rõ cơ sở pháp lý, thực 

tiễn khi đề xuất xây dựng các đề án, dự thảo nghị quyết; dự kiến nguồn lực thực 

hiện,.. để Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh quyết định các nội dung 

đưa vào chương trình kỳ họp đảm bảo tính khả thi. 

3.4 Đề nghị Ban Kinh tế- Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội tổ chức khảo sát, 

nắm thông tin về các nội dung tổ chức giải trình; gửi báo cáo kết quả khảo sát về 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 10 ngày trước thời điểm dự kiến tổ chức 

phiên họp giải trình. 

3.5 Thống nhất nội dung 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 HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh, 

tham mưu triển khai theo kế hoạch chung. 

Trên đây là kết luận nội dung phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2020, Thường 

trực HĐND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận1: 
- 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. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

                    

 

 

 

 

 

Lê Quang Trung 

 

                                           
1 Gửi qua trục văn bản liên thông 
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