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THÔNG BÁO
Kết luận phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 09 năm 2022
Ngày 13/9/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ
tháng 9/2022 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và
triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến; công tác chuẩn bị kỳ họp
thứ 08, HĐND huyện. Tham dự phiên họp có 4/4 thành viên Thường trực HĐND
huyện, ông Trương Công Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện, hai phó Ban HĐND
huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện và chuyên viên (phụ
trách công tác HĐND). Qua ý kiến tham gia của đại biểu dự phiên họp, Thường trực
HĐND huyện kết luận một số nội dung như sau:
1. Đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong
tháng 08 năm 2022.
Thống nhất báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND
huyện trong tháng 08 năm 2022 và nhiệm vụ trong thời gian đến trình tại phiên họp.
Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện đã phát huy vai trò trách nhiệm
thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của luật, quy chế hoạt động
như trong công tác thẩm tra, kiểm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, tham mưu tổ chức
các kỳ họp và tiếp công dân heo quy định.
Văn phòng HĐND & UBND huyện căn cứ ý kiến góp ý của các thành viên
dự họp để hoàn chỉnh văn bản, phát hành.
2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến:
- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ 07
các kiến nghị, kết luận sau giám sát; kết luận của Thường trực HĐND huyện.
- Chỉ đạo Tổ thư ký đoàn giám sát dự thảo báo cáo giám sát công tác quản lý
nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước (thuộc ngân sách huyện bổ sung cho Ngân hàng
Chính sách xã hội huyện và Hội Nông dân huyện) theo Kế hoạch số 19/KH-HĐND
ngày 24/5/2022 của Thường trực HĐND huyện
- Thường trực HĐND huyện và các Ban HĐND huyện tiếp tục tổ chức giám
sát các công trình dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trình tại kỳ họp thứ 08; giám sát
các công trình dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021, 2022 chưa khởi công
hoặc chậm triển khai để tổ chức làm việc với lãnh đạo UBND huyện, chủ đầu tư, đại
diện chủ đầu tư các công trình trước ngày 30/9/2022.
- Tổ chức họp liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện, UBND huyện và các
cơ quan, ban ngành liên quan để thống nhất thời gian, thành phần, nội dung tổ chức
kỳ họp thứ 8, HĐND huyện trước ngày 30/9/2022. Giao Văn phòng
HĐND&UBND huyện chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp liên tịch.
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- Phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các nội dung dự kiến trình tại kỳ
họp 08, HĐND huyện khóa XII.
- Tổ chức Hội nghị giao ban Quý III/2022 giữa Thường trực HĐND huyện,
các Ban, Tổ đại biểu HĐND huyện với các cơ quan liên quan và Thường trực HĐND
các xã, thị trấn, dự kiến tổ chức vào ngày 23/9/2022.
- Tổ chức tiếp công dân thường kỳ tháng 09/2022 vào ngày 15/9/2022.
3. Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND huyện.
- Dự kiến 01 ngày, 12/9/2022 tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII,
- Toàn bộ hồ sơ, tài liệu và các nội dung dự kiến trình HĐND huyện theo
Công văn số 1638/UBND-VP ngày 13/9/2022 của UBND huyện: Tờ trình và dự thảo
Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung
kế hoạch đầu tư công năm 2023 của huyện Thăng Bình; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết
Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công 2022,
2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023
huyện Thăng Bình; Tờ trình và Nghị quyết về quy định tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách
cấp huyện, xã cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Thực
hiện Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quy định
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh;
tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ, huy động, lồng ghép nguồn
lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025); Tờ trình và Nghị quyết về danh mục đầu tư
trung hạn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20212025 và năm 2022 (Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của
HĐND tỉnh Về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025); Báo cáo
hiệu quả hoạt động kinh tế trang trại trên địa bàn huyện; Đề án và dự thảo Nghị quyết
về môi trường đô thị thị trấn Hà Lam phải hoàn thành và gửi đến Thường trực
HĐND, các Ban HĐND huyện trước ngày 20/9/2022.
- Toàn bộ hồ sơ, tài liệu gửi sau thời gian nêu trên hoặc gửi trước thời gian
quy định nhưng không có thẩm tra của các Ban HĐND huyện hoặc những nội dung
theo yêu cầu phải có ý kiến phản biện của UBMTTQVN huyện nhưng đến khi trình
không có ý kiến phản biện của UBMTTQVN huyện thì thống nhất không đưa vào
nội dung chương trình kỳ họp.
4. Đề nghị UBND huyện:
- Đối với Danh mục đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới năm 2022, theo nội dung Công văn số 139/VPĐPNTM-KHNV ngày
06/9/2022 của Văn phòng điều phối NTM tỉnh UBND huyện phải gửi báo cáo về
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước 16h30 ngày 15/9/2022 để tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau thời gian trên, nếu địa phương không báo
cáo xem như chưa phân bổ chi tiết nguồn vốn được giao.
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Do UBND huyện tổng hợp báo cáo chậm nên không thể tổ chức kỳ họp HĐND
huyện để báo cáo nội dung này; vì vậy, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND
huyện gửi Danh mục đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới năm 2022 trong ngày 14/9/2022 để Thường trực HĐND huyện xem xét
thống nhất cho UBND huyện báo cáo tỉnh đúng thời gian quy định và báo cáo HĐND
huyện tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII. Mọi vấn đề chậm trễ và nội dung
danh mục đầu tư do UBND huyện chịu trách nhiệm.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt
bằng, triển khai thực hiện các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, nhất
là tuyến đường từ Bình Quý đi vùng Đông (Qua Trung tâm thị trấn Hà Lam) đến
giáp đường từ đường Võ Chí Công đi Quốc lộ 14H.
- Về việc đề nghị cho chủ trương dừng thực hiện mẫu 01 Km đường ĐH theo
Báo cáo số 354/BC-UBND ngày 29/8/2022 của UBND huyện, Thường trực HĐND
huyện không thống nhất và đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn tham
mưu chọn triển khai đầu tư mẫu 01 Km đường ĐH (tuyến giao thông điểm về kỹ
thuật, mỹ thuật và đảm bảo chất lượng công trình) tại địa phương khác để từ đó áp
dụng cho các tuyến giao thông ĐH giai đoạn 2021 – 2025.
- Chỉ đạo các ngành chuyên môn chuẩn bị báo cáo phục vụ công tác giám sát
của các ban HĐND tỉnh, các Tổ HĐND tỉnh.
- Đề nghị UBND huyện tổ chức họp làm rõ trách nhiệm, phê bình và chỉ đạo
cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết
phê chuẩn quyết toán NSNN huyện hằng năm đúng biểu mẫu quy định tại điều 14
Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ
- Báo cáo tiến độ khối lượng công trình và nguồn vốn thực hiện dự án Khu đô
thị mới Trung tâm thị trấn Hà Lam (giai đoạn 1) trước ngày 30/9/2022; báo cáo tiến
độ và giải ngân nguồn vốn đối với dự án Khu dân cư Trung tâm Bình Dương (giai
đoạn 2) trước ngày 18/9/2022.
Trên đây là kết luận nội dung phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng
9/2022, Thường trực HĐND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương
biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
- TTHU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
- Đại biểu HĐND huyện;
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT-HĐ.

#ChuKyLanhDao
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