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BÁO CÁO 
C n  t c n m 2020 và nhiệm vụ trọn  tâm n m 2021  

củ  Th  n  trực Hội  ồn  nhân dân tỉnh  

   

Thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Chương 

trình công tác năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân 

tỉnh kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:           

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2020            

1. C n  t c chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh   

Thực hiện Nghị quyết số 67/NQ-HDND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 và trên cơ sở đề nghị của 

UBND tỉnh, năm 2020 HĐND tỉnh tổ chức 02 kỳ họp thường lệ (kỳ thứ mười bốn 

và kỳ họp thứ mười sáu) và 02 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (kỳ 

thứ mười ba và kỳ họp thứ mười lăm) theo đúng quy định.  

1.1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thường lệ 

a) Công tác chuẩn bị kỳ họp  

Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực UBND tỉnh, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức Hội nghị 

liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp 

thường lệ thứ mười bốn và thứ mười sáu của HĐND tỉnh. Sau hội nghị liên tịch, 

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 

22/5/2020 và Thông báo số 21/TB-HDND ngày 27/10/2020 về dự kiến chương 

trình kỳ họp thứ mười bốn và kỳ họp thứ mười sáu của HĐND tỉnh, sau khi 

UBND tỉnh có văn bản số 137/UBND-VP2 ngày 04/11/2020, Thường trực 

HĐND tỉnh đã có Thông báo số 22/TB-HDND ngày 09/11/2020 điều chỉnh dự 

kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười sáu của HĐND tỉnh. Đồng thời, 

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-HĐND ngày 

22/5/2020 và Kế hoạch số 156/KH-HDND ngày 27/10/2020 về kế hoạch tổ chức 

kỳ họp thứ mười bốn và kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 

2016-2021. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, Văn 

phòng HĐND tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan 

có liên quan triển khai các công việc chuẩn bị cho các kỳ họp đảm bảo tiến độ và 

tuân thủ đúng quy định của pháp luật.      
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Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành các kế hoạch về việc triển khai công 

tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười bốn và kỳ họp thứ mười sáu HĐND 

tỉnh. UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan sớm hoàn thành các báo cáo, tài liệu 

phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, tài liệu TXCT được chuyển qua phần 

mềm hoạt động HĐND tỉnh và hòm thư công vụ đến đại biểu HĐND tỉnh và Ủy ban 

MTTQ các huyện, thành phố. Căn cứ Kế hoạch Tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành 

phố tổ chức 20 điểm tiếp xúc cử tri đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thời gian, địa điểm 

và danh sách đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri được thông báo trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp được 55 kiến 

nghị của cử tri thuộc 7 lĩnh vực cụ thể báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười bốn 

HĐND tỉnh1 và 46 vấn đề của cử tri thuộc 7 lĩnh vực cụ thể báo cáo HĐND tỉnh tại 

kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh
2
, đồng thời chuyển tới UBND tỉnh và các sở, 

ngành liên quan để trả lời cử tri.  

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, các sở, ngành 

của tỉnh đã tích cực tham mưu xây dựng các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị 

quyết trình HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động tổ chức thẩm 

tra, giám sát các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết và xây dựng báo cáo thẩm tra 

trình tại kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp để nghe các Ban 

HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh.    

b) Công tác tổ chức kỳ họp thứ mười bốn 

Dưới sự điều hành của Chủ tọa, kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh đã thực 

hiện đúng kế hoạch, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. 

Tại kỳ họp thứ mười bốn, các đại biểu HĐND tỉnh tích cực thảo luận về tình 

hình kinh tế - xã hội, về các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ 

họp, xem xét nội dung trả lời về kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng đối 

với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu HĐND tỉnh. Do tình hình dịch 

bệnh Covid-19, kỳ họp không tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường, các câu 

hỏi chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến 

Thủ trưởng các Sở, ngành để trả lời bằng văn bản. Sau kỳ họp, Thường trực 

HĐND tỉnh đã ban hành thông báo nội dung phiên thảo luận gửi các cấp, các 

ngành, các địa phương để các cơ quan và người có thẩm quyền tiếp thu, tổ chức 

thực hiện; đồng thời gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh để giám sát việc thực hiện. 

Thủ trưởng các Sở, ngành cũng đã có văn bản trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu 

HĐND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến các đại biểu HĐND 

tỉnh.         

                                         
1
 Báo cáo số 16/BC-HĐND ngày 02/7/2020 của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

2 Báo cáo số 37/BC-HĐND ngày 01/12/2020 của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 
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1.2. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột 

xuất HĐND tỉnh  

Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh và để đáp ứng yêu cầu thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã 

thống nhất xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười ba và mười 

kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.      

Tại kỳ họp thứ mười ba và kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh đã tiến hành 

xem xét, quyết định các nội dung, bao gồm: phương án phân bổ nguồn vốn vay, 

vốn viện trợ và kinh phí sự nghiệp năm 2020; quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025; nội dung, 

mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình 

giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; mức hỗ 

trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá cho ngư dân; 

quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho ý kiến chấp 

thuận chủ trương điều chỉnh các dự án đầu tư công; chấp thuận bổ sung danh mục 

dự án phải thu hồi đất và danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất 

trồng lúa năm 2020 trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ 

thôi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn 

Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020… 

* Đ nh  i  chun :  Các kỳ họp HĐND tỉnh được tổ chức trong năm 2020 

được chuẩn bị và tổ chức đúng luật, nghiêm túc và chu đáo, phù hợp với yêu cầu 

phòng chống  dịch bệnh Covid-19. Công tác chuẩn bị và gửi tài liệu phục vụ kỳ 

họp được UBND tỉnh quan tâm triển khai kịp thời; công tác thẩm tra các nội dung 

trình tại kỳ họp được các ban HĐND tỉnh thực hiện theo đúng quy định; hoạt động 

tiếp xúc cử tri tiếp tục được đổi mới, triển khai nghiêm túc theo kế hoạch, công tác 

tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp đảm bảo chất lượng và thời gian 

quy định; việc đảm bảo thông tin, tài liệu cho đại biểu và thông tin tuyên truyền về 

kỳ họp được thực hiện chu đáo; công tác tham mưu tổng hợp, phục vụ hậu cần, an 

ninh trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra kỳ họp được thực hiện nghiêm túc; công 

tác tổ chức, điều hành kỳ họp khoa học, dân chủ. Tại kỳ họp thứ mười ba, mười 

bốn, mười lăm, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, nhất trí và biểu quyết thông 

qua 42 nghị quyết. Các Nghị quyết được ban hành kịp thời và đăng tải trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh. 

2. Hoạt  ộn   i m s t   

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về Chương trình 

giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã 

thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo kế hoạch và 

tuân thủ đúng các quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, 
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kết quả giám sát được Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tại kỳ họp thứ mười bốn 

và kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh.     

2.1. Giám sát chuyên đề  

Trong năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập 

Đoàn giám sát, xây dựng Kế hoạch và tiến hành giám sát 02 chuyên đề:  

- Chuyên đề “Tình hình quản lý và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm 

non trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn từ năm 2017-2018 đến năm học 2019-

2020”. Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 17/BC-HĐND ngày 

02/7/2020 về kết quả giám sát chuyên đề này.  

- Chuyên đề: “Tình hình sử dụng kinh phí 10% tổng số thu từ tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng 

nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

và kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Nam Định giai đoạn 2015-2019 theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ”. Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 26/BC-

HĐND ngày 26/10/2020 về kết quả giám sát chuyên đề này. 

2.2. Giám sát thường xuyên  

a) Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri  

* Về khảo sát, giám sát thực tế kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri 

tại các kỳ họp trước đã được UBND tỉnh trả lời 

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát, giám sát thực tế kết quả giải 

quyết 04 kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp trước đã được UBND tỉnh trả lời 

nhưng cử tri còn tiếp tục kiến nghị, gồm: (1) Tiến độ khắc phục đoạn đê sông 

Đào thuộc xóm Trại Nội – xã Thành Lợi (có chiều dài khoảng hơn 300m) từ trạm 

bơm Cốc Thành đến nhà máy nước thô của xã Liên Bảo đang bị sói lở sâu vào 

khu dân cư dọc tuyến đê; (2) Việc giải quyết xử lý diện tích đất sử dụng sai mục 

đích của công ty cổ phần lương thực Nam Định trên địa bàn thị trấn Ngô Đồng 

huyện Giao Thủy; (3) Tiến độ và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố 

Nam Định về việc sử dụng khu đất tại địa chỉ số 20 Trần Nhật Duật, thành phố 

Nam Định của Công ty Cổ phần xây dựng thủy lợi sông Hồng; (4) Việc thực hiện 

dự án nhà máy may tại xã Yên Bình, huyện Ý Yên của Tổng công ty cổ phần dệt 

may Nam Định. 

* Về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ mười một và 

kỳ họp thứ mười bốn 

Sau khi nhận được báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị 

của cử tri tại kỳ họp thứ mười một và thứ mười bốn HĐND tỉnh đến nay, Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra và báo cáo kết quả về Thường trực 
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HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp giám sát báo cáo kết 

quả thực hiện kiến nghị cử tri tại các kỳ họp trước đó. 

Kết quả giám sát kiến nghị cử tri được Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tại kỳ 

họp thứ mười bốn và kỳ họp thứ mười sáu của HĐND tỉnh 

b) Giám sát kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn và thực hiện kiến 

nghị của đại biểu HĐND tỉnh. 

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp để nghe UBND tỉnh và thủ 

trưởng sở, ngành có liên quan báo cáo về kết quả thực hiện, giải quyết các kiến 

nghị của đại biểu HĐND tỉnh, kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại sau 

kỳ họp thứ mười một và thứ mười bốn đến nay.  

Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu và cơ bản giải 

quyết các kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến kết luận của Chủ tọa kỳ họp 

trong phiên thảo luận tại hội trường. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh và thủ 

trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định đã cơ bản nghiêm túc 

triển khai thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Tuy 

nhiên, một số nội dung chưa báo cáo được kết quả thực hiện cụ thể hoặc chưa có 

kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục những tồn tại. 

Sau giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành các Thông báo về kết 

quả phiên họp giám sát về kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh 

và kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn gửi đến UBND tỉnh và các sở, 

ngành địa phương liên quan, đồng thời gửi đến đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp 

thứ mười bốn và kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh.  

c) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh     

Trước kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xây 

dựng Kế hoạch số 28/KH-HĐND ngày 13/3/2020 và đã triển khai giám sát về: 

“Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

06/7/2018 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận thay đổi quy mô, địa điểm và số 

lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm công 

nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 

đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và bổ sung danh mục công trình, dự án 

phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam Định 

(đối với cụm công nghiệp Đồng Côi - giai đoạn II, huyện Nam Trực và cụm công 

nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên)”. Thường trực HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế 

và có buổi làm việc để nghe UBND huyện Nam Trực, huyện Ý Yên; Sở Tài 

nguyên - Môi trường và 02 chủ đầu tư của dự án xây dựng hạ tầng CCN Yên 

Dương và Dự án mở rộng CCN Đồng Côi báo cáo kết quả triển khai thực hiện.  

  Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 14/BC-HĐND ngày 

30/6/2020 về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết trên và được báo cáo tại 
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kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh. 

 d) Giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại 

các cuộc giám sát chuyên đề và giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.    

Trên cơ sở nghiên cứu các báo cáo của UBND tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh đã tổ chức phiên họp để giám sát: 

* Kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề: “Tình hình hoạt 

động của các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định giai 

đoạn từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019”. 

* Kết quả thực hiện những nội dung còn tồn tại đối với các kiến nghị sau 

giám sát chuyên đề gồm chuyên đề “Tình hình hoạt động của các công ty TNHH 

MTV khai thác công trình thủy lợi và công tác quản lý, sử dụng kinh phí cấp bù 

thủy lợi phí giai đoạn 2015 - 2018”; chuyên đề “Công tác phòng, chống thiên tai 

và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2014 – 

2018” và chuyên đề “Công tác quản lý quy hoạch, cấp phép khai thác khoáng sản; 

thực trạng khai thác khoáng sản tại các tuyến sông và mở bến bãi kinh doanh vật 

liệu xây dựng tại các bãi sông trên địa bàn tỉnh”;  

* Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

HĐND tỉnh năm 2019 về : “Tình hình và tiến độ thực hiện Quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/5.000 hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh 

Nam Định) đến năm 2025; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 hai bên tuyến đường 

dẫn cầu Tân Phong đến năm 2025; quy hoạch phân khu chức năng hai bên tuyến 

đường Lê Đức Thọ, thành phố Nam Định” và “Việc thực hiện Nghị quyết số 

72/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Nam Định và 

kết quả thực hiện các Nghị quyết số 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/NQ-HĐND ngày 

08/12/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư công” 

 * Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

HĐND tỉnh về: “Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-

HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận thay đổi quy mô, địa 

điểm và số lượng cụm công nghiệp; điều chỉnh nội bộ chỉ tiêu quy hoạch đất cụm 

công nghiệp trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử 

dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định và bổ sung danh mục công trình, dự 

án phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nam 

Định (đối với cụm công nghiệp Đồng Côi - giai đoạn II, huyện Nam Trực và cụm 

công nghiệp Yên Dương, huyện Ý Yên)”. 

Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành 

khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện những kiến nghị đã được nêu trong 
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báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh và giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, một số nội dung báo cáo chưa đầy 

đủ hoặc chưa rõ về kết quả thực hiện kiến nghị đã nêu trong báo cáo kết quả giám 

sát của Thường trực HĐND tỉnh. 

Sau giám sát, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo số 14/TB-

HĐND ngày 26/6/2020 và Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 02/12/2020 về kết 

quả phiên họp giám sát kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của 

Thường trực HĐND tỉnh và kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh gửi UBND tỉnh và các sở, ngành địa phương 

liên quan, đồng thời gửi đến Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười bốn và kỳ 

họp thứ mười sáu HĐND tỉnh.  

 e) Giám sát Quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND các 

huyện, thành phố              

Trong năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh nhận được 181/2.781quyết định 

của UBND tỉnh (trong đó có 60 quyết định quy phạm pháp luật), 141 Nghị quyết 

của HĐND các huyện, thành phố và đã phân công các Ban HĐND tỉnh giám sát 

các văn bản theo quy định. Qua giám sát cho thấy các Quyết định của UBND tỉnh 

và Nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố gửi về Thường trực HĐND tỉnh 

về cơ bản đã ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục và theo quy định 

của pháp luật, phù hợp với thực tiễn địa phương. Tuy nhiên, một số nghị quyết 

của HĐND huyện, thành phố còn sai sót về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 

theo quy định của Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 

01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ (nay được thay thế bằng Nghị 

định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư). 

3. C n  t c tiếp c n  dân, tiếp nhận và xử lý  ơn khiếu nại, tố c o, kiến 

n hị củ  c n  dân           

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được 

Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh duy trì 

thường xuyên, nghiêm túc, bảo đảm tuân thủ nghiêm các qui định của pháp luật. 

Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận và chỉ đạo việc phân loại các đơn, thư để 

chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông báo cho người 

khiếu nại, tố cáo biết. Tính đến hết tháng 11 năm 2020, Thường trực HĐND, lãnh 

đạo các Ban HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh tiếp 72 lượt công dân 

đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp nhận 181 đơn (nhận qua Tiếp 

công dân 72 đơn và 109 đơn thư gửi về Thường trực HĐND tỉnh). Thường trực 

HĐND tỉnh đã xử lý, chuyển 56 văn bản đến các cơ quan có liên quan xem xét giải 

quyết, các đơn còn lại không đủ điều kiện xử lý hoặc cùng một vụ việc nhưng gửi 

liên tục nhiều đơn hoặc gửi nhiều cơ quan của HĐND tỉnh... 
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Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban  Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện giám 

sát 02 vụ việc khiếu nại, tố cáo
3
 để trả lời công dân và báo cáo kết quả về Thường 

trực HĐND tỉnh. 

4. Kết quả thực hiện c c nhiệm vụ kh c     

- Năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận văn bản của UBND tỉnh 

đề nghị và đã xem xét, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường 

trực HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật, gồm các nội dung: quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2020 để xác định giá đất thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chế độ miễn, giảm tiền thuê đất để khuyến khích xã 

hội hóa sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh; bổ sung tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Y tế; ban hành tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh; cắt giảm kinh phí chi hội nghị, công tác 

trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020...  

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng tháng và các phiên họp khác để 

đánh giá hoạt động thường xuyên của Thường trực HĐND, của các Ban HĐND 

và của Văn phòng HĐND tỉnh; thống nhất Chương trình, Kế hoạch công tác của 

Thường trực HĐND tỉnh; đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp thường 

lệ, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong năm 2020 của HĐND tỉnh; 

xem xét cho ý kiến đối với một số nội dung đề nghị của UBND tỉnh và quyết định 

các công việc khác. 

- Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra, giám 

sát của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét và cho ý kiến 

về chương trình công tác năm; kế hoạch thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND 

tỉnh; xem xét, cho ý kiến về kết quả thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND tỉnh 

triển khai trong năm 2020.       

- Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, thuộc Ban Công tác đại 

biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng hoạt 

động cho đại biểu HĐND với 02 chuyên đề về: (1) Nhiệm vụ quyền hạn của Thường 

trực HĐND trong công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp; (2) HĐND trong quyết 

định nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tiếp 

tục triển khai nâng cấp ứng dụng phần mềm phục vụ hoạt động HĐND tỉnh. 

- Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với 

Thường trực HĐND các huyện, thành phố tại huyện Xuân Trường.  

- Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 07 Nghị quyết về phê chuẩn kết quả 

                                         
3 . Giám sát 02 vụ việc khiếu nại, tố cáo để trả lời công dân và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND 

tỉnh gồm: (1) vụ việc cưỡng chế thi hành án tại số nhà 85 đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, thành phố Nam 

Định; (2) vụ việc các cơ sở sản xuất, tái chế nhựa làm dép tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc vi phạm pháp luật về 

bảo vệ môi trường.     
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bầu bổ sung, miễn nhiệm đối với chức danh do HĐND các huyện bầu. 

- Tham dự Hội nghị do các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; tổ chức Đoàn công 

tác của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đi học tập, trao đổi kinh 

nghiệm với các tỉnh bạn về hoạt động của HĐND. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về hoạt động của HĐND tỉnh lên Ủy ban 

thường vụ Quốc hội và Chính phủ theo quy định.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ 2016-2021 

1. Chủ động phối hợp với Thường trực UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ 

ban MTTQ tỉnh và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung và tổ chức 

tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh (trước tháng 5 năm 2021); thực 

hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Nam Định nhiệm 

kỳ 2021-2026; triển khai đề án sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng 

HĐND tỉnh. 

2. Thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định của pháp luật. Thực hiện 

nghiêm túc việc tiếp công dân và tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân 

theo quy định của pháp luật.  

3. Chỉ đạo, điều hòa, hoạt động của các Ban HĐND tỉnh trong việc thẩm tra, 

giám sát theo quy định của pháp luật.  

4. Phối hợp, triển khai các hoạt động giám sát của các Ủy ban của Quốc hội 

và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, tham dự các kỳ họp Quốc hội, các hội nghị, hội 

thảo do các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ tổ chức. Tổ chức Hội nghị giao ban 

giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố.           

Trên đây là Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 

hết nhiệm kỳ 2016-2021 của Thường trực HĐND tỉnh./.                                                          

 
Nơi nhận:                   

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các đại biểu tham dự kỳ họp; 

- Lưu: VT 

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

  

 

 
 

Nguyễn Viết H n  
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