ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

Số: 3557 /UBND-TH
V/v phân công chuẩn bị nội
dung phục vụ kỳ họp thứ 9
– HĐND tỉnh khóa X

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 23 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan hành chính sự nghiệp
thuộc Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 770/HĐND-TH ngày 06/9/2019 của Thường trực
HĐND tỉnh về việc dự kiến và chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 9 - HĐND
tỉnh khóa X, dự kiến tổ chức từ ngày 03/12 đến ngày 06/12/2019. Để chuẩn bị
các nội dung phục vụ kỳ họp kịp thời, chất lượng, đúng quy trình, Chủ tịch
UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành
phố khẩn trương chuẩn bị, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh các nội
dung sau:
1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng
- an ninh, trật tự an toàn xã hội năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
năm 2020:
Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh về Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và
các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh nhằm triển khai yêu cầu của Trung
ương, tình hình thực tế địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong
năm 2019 và thời gian đến.
- Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành
phố báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, các nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm
của ngành, địa phương trong năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực
hiện năm 2020.
- Báo cáo của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố
gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh trước
ngày 07/10/2019.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh: (1) Báo cáo
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh,
trật tự an toàn xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực
hiện chỉ đạo, điều hành năm 2020; (2) dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát
triển kinh tế – xã hội năm 2020 trình UBND tỉnh trước ngày 10/10/2019 để
xem xét, cho ý kiến tại phiên họp UBND tỉnh tháng 10/2019.

- Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, tham mưu Báo cáo kiểm điểm công tác
chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019 và Báo cáo dự kiến các báo cáo
chuyên đề, tờ trình UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh trong
năm 2020.
2. Thủ trưởng các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị các báo
cáo sau:
- Sở Tài chính:
+ Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; dự toán
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; chi ngân sách địa phương và phương án
phân bổ ngân sách tỉnh năm 2020; sử dụng quỹ dự phòng và tạm ứng ngân sách
năm 2019; hoạt động các Quỹ tài chính ngoài ngân sách của tỉnh năm 2019.
+ Tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư:
+ Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển năm 2019 và kế hoạch
đầu tư phát triển năm 2020.
- Thanh tra tỉnh:
+ Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019.
+ Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
- Công an tỉnh: Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đấu
tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2019; trong đó, có báo cáo
nội dung về kết quả thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày
14/12/2015 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.
- Sở Nội vụ: Công tác cải cách hành chính năm 2019.
- Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề của
HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh. Cụ thể như sau:
+ Sở Y tế: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày
12/12/2016 về thực hiện kết quả giám sát tình hình thu và sử dụng viện phí
trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh trong ba năm 2013 - 2015 và 8
tháng đầu năm 2016.
+ Sở Y tế: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày
13/12/2017 về giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực
phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết
số 27/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 về kết quả giám sát việc thực hiện các quy
định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Bến
cảng tổng hợp Vĩnh Tân.
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+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết
số 42/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 về kết quả giám sát việc thực hiện các quy
định pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị
quyết số 50/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về giám sát việc thực hiện chế độ,
chính sách pháp luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước
và một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2015 - 2017.
* Các báo cáo nêu trên, trình UBND tỉnh trước ngày 10/10/2019.
Riêng (1) Báo cáo kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn của đại
biểu HĐND tỉnh và và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoạt
động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa X; (2) Báo cáo trả lời chất
vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh; (3) Báo cáo kết quả
giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8, HĐND
tỉnh khóa X; (4) Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9
- HĐND tỉnh khóa X: Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các
sở, ngành và địa phương liên quan chuẩn bị tốt nội dung, chất lượng, kịp thời,
tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo quy định.
3. Thủ trưởng các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị tờ trình,
dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về các nội dung:
a) Các nội dung trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
+ Quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng
và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.
+ Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh.
+ Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác.
+ Quy định mức chi cho công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.
+ Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
+ Đặt tên đường trên địa bàn thị xã La Gi, huyện Tuy Phong, huyện Đức
Linh và huyện Tánh Linh.
+ Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng
cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh.
- Sở Nội vụ:
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+ Chính sách đãi ngộ và vinh danh cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động của tỉnh: Tự học tập nâng cao trình độ; được tặng danh hiệu vinh dự
nhà nước; có công trình nghiên cứu khoa học, các phát minh, sáng chế cụ thể
được cấp có thẩm quyền công nhận.
+ Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt
động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt
động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh.
+ Sáp nhập, giải thể và đặt tên, đổi tên thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.
- Sở Tài nguyên và Môi trường:
+ Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ,
rừng đặc dụng, Danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi
đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc
gia, công cộng để thực hiện trong năm 2020.
+ Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày
01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
- Sở Tài chính:
+ Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế;
mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh.
+ Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016
của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm
(%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.
- Sở Xây dựng: Chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030.
b) Các nội dung trình UBND tỉnh trước ngày 10/10/2019:
- Sở Tài chính:
+ Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh.
+ Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 và
phương án phân bổ chi ngân sách năm 2020 của tỉnh.
+ Định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị cấp tỉnh và
định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2020.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư:
+ Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của
tỉnh năm 2020.

4

+ Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình thuộc Kế hoạch đầu tư công
trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020.
- Sở Nội vụ: Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020 của tỉnh.
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Quy định mức tặng quà của tỉnh
đối với các trường hợp được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu
vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các gia đình có nhiều liệt sĩ
được tặng thưởng Huân chương độc lập trên địa bàn tỉnh.
Các tờ trình liên quan tới dự toán ngân sách, đầu tư xây dựng cơ quan,…
sau khi có ý kiến của Bộ ngành Trung ương theo quy định, khẩn trương hoàn
chỉnh hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.
4. Các sở, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện tại điểm 1, điểm 2 và
điểm 3 nêu trên, nội dung nào hoàn thành sớm thì hoàn tất hồ sơ trình UBND
tỉnh (không đợi đến thời gian theo quy định mới trình) để xem xét trình Tỉnh
ủy (nếu có) và trình HĐND tỉnh; phối hợp tốt với các Ban HĐND tỉnh để thẩm
tra theo quy định. Các nội dung trình UBND tỉnh không đảm bảo chất lượng
và thời gian quy định nêu trên, người đứng đầu cơ quan phải chịu trách nhiệm
trước UBND tỉnh.
5. Giao trách nhiệm Sở Tư pháp chủ động, phối hợp đôn đốc các sở,
ngành hoàn tất hồ sơ các dự thảo nghị quyết theo đúng quy định pháp luật về
ban hành văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh xem xét, trình
HĐND tỉnh.
6. Giao trách nhiệm Văn phòng UBND tỉnh theo dõi đôn đốc các sở
ngành chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo chuyên đề và tờ trình, dự thảo nghị
quyết để UBND tỉnh xem xét, có ý kiến trong tháng 10/2019 trước khi trình
xin ý kiến Tỉnh ủy (nếu có) và trình HĐND tỉnh theo quy định.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung và thời gian
quy định./.
Nơi nhận:
KT.CHỦ TỊCH
- Như trên;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực Tỉnh uỷ;
Ký bởi: Ủy ban Nhân
- Thường trực HĐND tỉnh;
dân tỉnh Bình Thuận
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
Ngày ký: 23.09.2019
- Văn phòng Tỉnh ủy;
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- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, các PVP.UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, ĐTQH, KT, KGVXNV,
NCKSTTHC, TTTT;
- Lưu: VT, TH Hùng
.

Lương Văn Hải
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