HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 156/KH-HĐND

Nam Định, ngày 27 tháng 10 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND tỉnh
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;
Căn cứ Thông báo số 21/TB-HĐND ngày 27/10/2020 của Thường trực
HĐND tỉnh về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020
của HĐND tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ
cuối năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm
2020, quyết định một số nội dung và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2021 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật để đáp ứng
yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Yêu cầu
- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch này, chủ động chuẩn
bị nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh bảo đảm đúng quy
định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan
trong việc chuẩn bị nội dung và phục vụ kỳ họp.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP

Theo Thông báo số 21/TB-HĐND ngày 27/10/2020 của Thường trực
HĐND tỉnh về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020
của HĐND tỉnh.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

1. Thời gian: Kỳ họp dự kiến tiến hành trong 03 ngày, dự kiến từ ngày 07
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đến 09 tháng 12 năm 2020.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh.
IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP

1. Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Khách mời tham dự kỳ họp:
- Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ; Đại biểu Quốc hội được bầu tại địa
phương.
- Thành viên UBND, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện
Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
- Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.
- Đại diện Huyện ủy, Thành uỷ, Thường trực HĐND, UBND các huyện
thành phố.
- Đại diện đơn vị vũ trang nhân dân; một số tổ chức xã hội, tổ chức kinh
tế, cơ quan báo chí.
V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND tỉnh
Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung của kỳ họp,
đảm bảo thực hiện việc đăng ký và điều chỉnh bổ sung các nội dung trình kỳ họp
thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh theo đúng các mốc thời gian tại Thông báo
số 08/TB-HĐND ngày 17/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh. Trường hợp có
nội dung cần thiết cần bổ sung vào chương trình kỳ họp, đề nghị Chủ tịch
UBND tỉnh có văn bản đăng ký trước khi Thường trực HĐND tỉnh ban hành
Quyết định triệu tập kỳ họp (trước ngày 16/11/2020).
1.1.Về các dự án đầu tư công trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư
Đề nghị UBND tỉnh gửi tờ trình và hồ sơ các dự án đầu tư công trình
HĐND tỉnh cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư về Thường trực HĐND
tỉnh (qua Văn phòng HĐND tỉnh) trước ngày 02 tháng 11 năm 2020.
1.2. Về chuẩn bị tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu
HĐND tỉnh
Đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị, đôn đốc gửi các báo cáo để đại biểu HĐND
tỉnh có tư liệu báo cáo tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Các báo cáo được gửi về
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Thường trực HĐND tỉnh (qua Văn phòng HĐND tỉnh) chậm nhất ngày 09
tháng 11 năm 2020 (số lượng 70 bộ) và file mềm (gửi về hòm thư điện tử công
vụ: vphdnd-namdinh@chinhphu.vn), gồm danh mục các tài liệu đã được nêu
tại Mục 3.(1,2,3,6) Công văn số 136/HĐND-TT ngày 28/9/2020 của Thường
trực HĐND tỉnh gửi UBND tỉnh (các báo cáo này đồng thời được sử dụng để
xem xét, báo cáo tại kỳ họp).
1.3. Về chuẩn bị tài liệu (báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết) phục vụ
hoạt động thẩm tra, giám sát và tài liệu trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020
HĐND tỉnh
a) Tài liệu phục vụ hoạt động thẩm tra, giám sát
Chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình, chậm nhất ngày 09 tháng 11 năm
2020 (riêng đối với báo cáo Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021, kế
hoạch đầu tư công năm 2021 chậm nhất ngày 16/11/2020) gửi 20 bản chính
thức về Thường trực HĐND tỉnh để Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh
tiến hành thẩm tra, giám sát.
Lưu ý: Thời điểm lấy số liệu báo cáo của 4 ngành Công an, Viện Kiểm sát
nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự thống nhất từ ngày
01/11/2019 đến hết ngày 31/10/2020.
b) Tài liệu trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh
Chậm nhất ngày 27 tháng 11 năm 2020 gửi 30 bản về Thường trực
HĐND tỉnh và file mềm (gửi về hòm thư điện tử công vụ: vphdndnamdinh@chinhphu.vn) để cung cấp cho đại biểu nghiên cứu trước khi dự kỳ
họp.
Đối với báo cáo, đề án sẽ được trình tại kỳ họp, ngoài việc chuẩn bị tài
liệu đầy đủ theo yêu cầu để gửi đến đại biểu, đề nghị các cơ quan tham mưu
soạn thảo chuẩn bị nội dung tóm tắt để trình bày phù hợp với thời lượng được bố
trí tại kỳ họp.
2. Thường trực HĐND tỉnh
2.1. Tổ chức một số phiên họp để thực hiện giám sát các nội dung sau:
- Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.
- Kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND
tỉnh.
- Kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn.
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- Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực
HĐND tỉnh:
+ Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề về
“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”.
+ Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề về
“Công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn
tỉnh Nam Định, giai đoạn 2014 – 2018”.
+ Báo cáo bổ sung kết quả việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên
đề về “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”.
+ Báo cáo bổ sung kết quả việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên
đề về “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”.
- Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát việc thực hiện Nghị
quyết HĐND tỉnh năm 2019 về:
+ Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát “Tình hình và
tiến độ thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường bộ mới
Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) năm 2025; quy hoạch
phân khu tỷ lệ 1/2000 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”.
+ Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát “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 các Nghị quyết số 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/NQHĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt và điều chỉnh chủ trương
đầu tư các dự án đầu tư công”.
2.2. Phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra báo cáo, đề án, dự
thảo nghị quyết và giám sát một số nội dung theo phân công của Thường trực
HĐND tỉnh.
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2.3. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra của các Ban của
HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị kỳ họp.
2.4. Tổ chức phiên họp nghe các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm
tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; Văn phòng HĐND
tỉnh báo cáo tiến độ các công việc và công tác chuẩn bị cho kỳ họp.
2.5. Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp
thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh của đại biểu HĐND tỉnh chậm nhất ngày
02 tháng 11 năm 2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND
xem xét tại kỳ họp.
2.6. Chủ trì phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan trong
việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, quyết định triệu tập kỳ họp chậm nhất trước
ngày khai mạc kỳ họp 20 ngày.
2.7. Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ
chức kỳ họp.
3. Các Ban HĐND tỉnh
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ
được Thường trực HĐND tỉnh phân công, các Ban HĐND tỉnh chủ động thực
hiện kế hoạch giám sát, thẩm tra các nội dung theo luật định.
3.1. Giám sát báo cáo của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan về kết
quả giải quyết kiến nghị của đại biểu HĐND, kết quả thực hiện của người trả lời
chất vấn và kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND
tỉnh (có phụ lục kèm theo Kế hoạch này).
3.2. Phân công thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết trình kỳ
họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh, như sau:
a) Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh:
- Chủ trì thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Nam Định.
- Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2020.
- Chủ trì thẩm tra các đề án, dự thảo Nghị quyết:
+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch
đầu tư công năm 2021.
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+ Danh mục dự án đầu tư công trình HĐND tỉnh cho ý kiến, quyết định
chủ trương đầu tư.
+ Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.
+ Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021.
+ Danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất
năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
+ Danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất
trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2021
trên địa bàn tỉnh.
+ Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và
chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn
nuôi trên địa bàn tỉnh Nam Định.
+ Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên
địa bàn tỉnh Nam Định.
+ Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản
và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.
+ Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018
của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về việc phân cấp thẩm quyền quản lý tài
sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn
tỉnh.
+ Về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017- 2020 đến hết
năm 2021.
b) Ban Pháp chế HĐND tỉnh:
- Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách (tình hình an ninh, quốc
phòng, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng chính quyền) trong báo cáo
của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Nam Định.
- Thẩm tra Báo cáo của UBND tỉnh:
+ Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.
+ Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công
dân năm 2020.
+ Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
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+ Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020.
- Thẩm tra Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân
tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các báo cáo khác thuộc lĩnh vực pháp chế.
- Chủ trì thẩm tra các đề án, dự thảo Nghị quyết :
+ Kế hoạch biên chế công chức hành chính nhà nước, số lượng người làm
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2021.
+ Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối
với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn (xóm),
tổ dân phố; mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn
(xóm), tổ dân phố.
+ Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của
tỉnh Nam Định.
+ Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ,
chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025.
c) Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh:
Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trong báo cáo của
UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tỉnh Nam Định.
3.3. Kết thúc đợt thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh báo cáo Thường trực
HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra, nêu rõ những nội dung còn tồn tại, bất cập và
kiến nghị cụ thể kèm theo dự thảo báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thường lệ
cuối năm 2020 HĐND tỉnh.
4. Văn phòng HĐND tỉnh
- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt kế hoạch tổ chức
kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh theo quy định. Phối hợp với các cơ
quan có liên quan chuẩn bị tài liệu và công tác phục vụ kỳ họp HĐND.
- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung báo cáo
tại kỳ họp.
- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho hoạt động giám sát, thẩm tra và tổ
chức kỳ họp.
- Thực hiện nhiệm vụ Thư ký kỳ họp.
5. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh
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Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh:
- Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với các Tổ đại
biểu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương
nơi đại biểu ứng cử; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc
cử tri báo cáo HĐND tỉnh.
- Báo cáo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm
2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 theo quy định của pháp luật và đảm
bảo theo yêu cầu được nêu tại điểm b Mục 1.3 Phần V của Kế hoạch này.
6. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ mười
Quốc hội khóa XIV và tổng hợp trả lời của các bộ, ngành trung ương đối với
kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định từ kỳ họp thứ chín của Quốc hội (nếu có)
đảm bảo theo yêu cầu được nêu tại điểm b Mục 1.3 Phần V của Kế hoạch này.
7. Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành
án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội
biên phòng tỉnh
Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác
năm 2021 trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh theo quy định
của pháp luật và theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh đảm bảo theo yêu
cầu được nêu tại Mục 1.3 Phần V của Kế hoạch này.
8. Các đại biểu HĐND tỉnh
Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND
trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp,
thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo
luận và quyết định các vấn đề trong Chương trình kỳ họp.
9. Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ, Thường trực HĐND các
huyện, thành phố
- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, Ủy ban
MTTQ các huyện, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử dự
kiến từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 11 năm 2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị
của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và vấn đề đề nghị chất vấn tại
kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh.
- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông qua hoạt động của mình tổng hợp ý
kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền giải
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quyết của cấp tỉnh. Các vấn đề đề nghị chất vấn và tổng hợp kiến nghị cử tri gửi
về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 20 tháng 11 năm 2020 (qua Văn phòng
HĐND tỉnh) đồng thời gửi qua hòm thư điện tử công vụ: vphdndnamdinh@chinhphu.vn).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND
tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan và
các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND
tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Thường trực HĐND, MTTQ các
huyện, TP;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Viết Hưng

PHỤ LỤC
Các nội dung thuộc nhiệm vụ giám sát của Thường trực HĐND tỉnh được phân công cho các Ban HĐND tỉnh giám sát
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 156/KH-HĐND ngày 27/10/2020 của Thường trực HĐND tỉnh)

TT

Nội dung giám sát

I

Giám sát báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh

1

Báo cáo bổ sung kết quả việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề về “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” đã đối với những nội dung Thường trực HĐND đề nghị đã được tổng hợp trong
Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 26/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh (Mục 1.4b).

2

Báo cáo bổ sung kết quả việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề về “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” đối với những nội dung Thường trực HĐND đề nghị đã được tổng
hợp trong Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 26/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh (Mục 1.1b).

3

Báo cáo bổ sung kết quả việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề về “Công tác phòng, chống
thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Nam Định, giai đoạn 2014 – 2018” đối với
những nội dung Thường trực HĐND đề nghị đã được tổng hợp trong Thông báo số 14/TB-HĐND ngày
26/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh (Mục 1.2b).

4

Báo cáo bổ sung kết quả việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý quy

Phân công

Ban Pháp chế và
Ban Văn hóa – xã
hội HĐND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh
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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” đối với những nội dung Thường trực
HĐND đề nghị đã được tổng hợp trong Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 26/6/2020 của Thường trực
HĐND tỉnh (Mục 1.3).
II

Giám sát báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2019

1

Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát “Tình hình và tiến độ thực hiện quy hoạch phân
khu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định)
năm 2025; quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 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” đã đối với những nội
dung Thường trực HĐND đề nghị đã được tổng hợp trong Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 26/6/2020
của Thường trực HĐND tỉnh (Mục 2.1).

2

III
1

Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 72/2017/NQHĐND 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 các Nghị quyết số 32,33,34,35,36,37,38/NQHĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư
công” đã đối với những nội dung Thường trực HĐND đề nghị đã được tổng hợp trong Thông báo số
14/TB-HĐND ngày 26/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh (Mục 2.2).

Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh

Giám sát báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh
Về lĩnh vực an ninh, nội chính được nêu tại:

Ban Pháp chế HĐND
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- Phần I Mục 15, 18 Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 28/7/2020

tỉnh

- Mục I. 2b Thông báo số 12/ TB-HĐND ngày 23/6/2020
Về lĩnh vực tài nguyên – môi trường; tài chính; đầu tư, xây dựng, đô thị và lĩnh vực khác được nêu tại:
2

- Phần I Mục 3,4,5,7, 9, Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 28/7/2020.
- Mục I. 2a Thông báo số 12/ TB-HĐND ngày 23/6/2020
Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

3

IV

(Nội dung kiến nghị của đại biểu được nêu tại Phần I Mục 10,11,12,13 Thông báo số 18/TB-HĐND
ngày 28/7/2020)

Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh

Ban Văn hóa – xã
hội HĐND tỉnh

Giám sát báo cáo kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh và kết quả thực hiện
kiến nghị, đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên giám sát kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp
thứ mười một HĐND tỉnh
Về lĩnh vực an ninh trật tự được nêu tại:

1

- Báo cáo số 1465/BC-CAT-PV01 ngày14/7/2020 của Công an tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND
tỉnh

- Mục II.2d (Tr03) Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 23/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh
Về lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp - phát triển nông thôn, tài nguyên – môi trường được nêu tại:
2

- Báo cáo số 572/UBND-VP3 ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh
- Báo cáo số 2150/BC-STNMT ngày 17/7/2020 của Sở Tài nguyên và môi trường
- Mục II.2a, 2c (Tr02 - 03) Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 23/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh
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Về lĩnh vực văn hóa - xã hội được nêu tại Mục II.2đ, 2e (Tr04) Thông báo số 12/TB-HĐND ngày
3

23/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

Ban Văn hóa – xã
hội HĐND tỉnh

