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THÔNG BÁO
Kết luận phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 08 năm 2021
Ngày 04/8/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ
tháng 8/2021 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; thảo luận, quyết định
những vấn đề thuộc thẩm quyền và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Tham dự phiên
họp có 4/4 thành viên Thường trực HĐND huyện, đ/c Nguyễn Văn Húy – 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. Thống nhất dự thảo báo cáo đánh giá tình hình hoạt động tháng 7 và nhiệm
vụ tháng 8/2021 trình tại phiên họp. 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. Về tổ chức kỳ họp thứ 03, HĐND huyện khóa XII:
a) Thời gian tổ chức kỳ họp: dự kiến tổ chức vào ngày 07/10/2021 (tùy tình
hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thường trực HĐND huyện sẽ
quyết định thời gian, thành phần và hình thức tổ chức kỳ họp)
b) Địa điểm: Hội trường Trung tâm hành chính huyện.
c) Nội dung kỳ họp: Xem xét, quyết định thông qua kế hoạch sử dụng đất năm
2022 của huyện; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; bổ
sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021; quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C
thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022 và quyết nghị một số nội dung khác thuộc
thẩm quyền của HĐND huyện.
d) Phối hợp chuẩn bị các nội dung:
* Nội dung Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện chuẩn bị:
- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện.
- Dự thảo Nghị quyết về kỳ họp thứ 03, HĐND huyện khóa XII.
* Nội dung UBND huyện chuẩn bị:
- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thăng
Bình.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thăng
Bình.
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- Tờ trình đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20212025 của huyện Thăng Bình.
- Tờ trình đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và quyết định chủ
trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021.
- Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư
công năm 2022.
- Dự thảo nghị quyết:
+ Dự thảo Nghị quyết về thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện
Thăng Bình.
+ Dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021 – 2025 của huyện Thăng Bình.
+ Dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và quyết
định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021.
+ Dự thảo Nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch
đầu tư công năm 2022.
3. Về triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng:
+ Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND huyện, đến
ngày 30/7/2021 các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2020, 2021 (Thuộc nguồn
vốn cấp huyện) không khởi công và chậm triển khai thì điều chuyển vốn sang các
dự án khác có nhu cầu, hạn chế chuyển nguồn (Trừ các dự án mới bổ sung kế hoạch
đầu tư công năm 2021, dự án đang giải phóng mặt bằng, một số dự án cấp thiết do
Thường trực HĐND huyện xem xét quyết định báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp gần
nhất). Giao Ban KT-XH, HĐND huyện tham mưu Thường trực HĐND huyện có
văn bản cụ thể về chuyển/cắt đối với những dự án, công trình đã được Thường trực
HĐND huyện thảo luận, thống nhất tại phiên họp.
+ Các dự án, công trình mới bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 hoặc có
lý do chính đáng mà không kịp khởi công đúng thời gian quy định hoặc triển khai
chậm thì đề nghị UBND huyện phải yêu cầu đại diện chủ đầu tư, các chủ đầu tư ở
huyện và các địa phương phải ký cam kết triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự
án, công trình; văn bản cam kết phải gửi đến Thường trực HĐND huyện để theo dõi,
chỉ đạo.
+ Căn cứ kế hoạch đầu tư công năm 2021 và các Nghị quyết điều chỉnh, bổ
sung đã được HĐND huyện thông qua (tại kỳ họp 14, 15, 16 HĐND huyện khóa XI
và kỳ họp 02, HĐND huyện khóa XII) đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các
cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời thanh toán khối lượng,
giải ngân vốn đầu tư, nhất là các công trình ngành giáo dục phải đảm bảo phục vụ
cho năm học mới. Đồng thời, rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác quản lý dự án
đầu tư xây dựng, đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện dự án tuân thủ đầy đủ,
chặt chẽ quy định pháp luật có liên quan; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động
đấu thầu, giám sát chất lượng công trình; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.
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4. Ngoài các nhiệm vụ theo Chương trình công tác đã đề ra và các công việc
thường xuyên theo luật định, Thường trực và các Ban HĐND huyện tập trung triển
khai thực hiện các công việc sau:
- Chỉ đạo các Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Ban Thường
trực UBMTTQVN các địa phương thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 02,
HĐND huyện khóa XII. Đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và thu thập ý kiến,
kiến nghị chính đáng của cử tri liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cấp huyện,
tỉnh, trung ương. Tổng hợp ý kiến cử tri, gửi báo cáo đến Thường trực HĐND huyện
trước ngày 13/9/2021; dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội sau kỳ họp
thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
- Triển khai kế hoạch giám sát, khảo sát một số cơ quan, đơn vị, địa phương
theo kế hoạch. Phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các nội dung trình tại kỳ
họp thứ 03 và tiến hành giám sát phục vụ kỳ họp.
- Xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị
của cử tri để báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021.
- Chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát theo đúng
quy định.
- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ 02,
các kiến nghị, kết luận sau giám sát; kết luận của Thường trực HĐND huyện.
- Tổ chức tiếp công dân thường kỳ tháng 08/2021.
Trên đây là kết luận nội dung phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng
08/2021, Thường trực HĐND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương
biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTHU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT-HĐ.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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