
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

       Số:       /BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày      tháng 7 năm 2022 

                 

                                                         

BÁO CÁO 

Kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026  

 

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) diễn ra 

trong 03 ngày - Từ ngày 18 đến ngày 20/7/2022. 

Chủ tọa kỳ họp gồm: Ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Trần Minh Lực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Tham dự kỳ họp có Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện kiểm 

sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, 

46/50 đại biểu HĐND tỉnh; phóng viên Báo, Đài Trung ương và địa phương dự đưa 

tin. 

Chương trình kỳ họp được bố trí thời gian như sau: 

Ngày 18/7/2022: Nghe các cơ quan báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, các báo 

cáo của MTTQ tỉnh, thẩm tra, giám sát, tiến hành công tác nhân sự. 

Ngày 19/7/2022: 01 buổi thảo luận tại tổ; 01 buổi thảo luận tập trung tại hội 

trường. 

Ngày 20/7/2022: 01 buổi chất vấn và trả lời chất vấn; 01 buổi thông qua nghị 

quyết. 

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp như sau: 

I. Hoạt động giám sát của HĐND tỉnh tại kỳ họp 

1. Qua nghe và xem xét báo cáo 

Kỳ họp đã nghe, xem xét, đánh giá đối với các báo cáo: 

- Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: 1/Tình hình công tác của HĐND, 

Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; 2/ Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thường lệ giữa năm 2022; 3/ Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của 

cử tri ở địa phương đã được gửi đến HĐND tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XI; 

4/ Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh; 5/ Kết quả 

giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về quản lý, sử dụng đất rừng; bảo vệ, phát triển rừng (rừng tự nhiên, rừng 

trồng); tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2016-2021. 
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- Báo cáo của UBND tỉnh về: 1/ Tình hình công tác 6 tháng đầu năm của 

UBND tỉnh và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; 2/ Tình 

hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; 3/ Tình hình thực hiện 

ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo tình hình cân đối ngân sách địa 

phương năm 2021; 4/ Công tác phòng, chống tham nhũng; 5/ Công tác thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; 6/ Công tác phòng, chống tội phạm 

và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022; 7/ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh vềtổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri và Nhân dân. 

- Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo của các Ban HĐND tỉnhvề kết quả thẩm tra các Báo cáo, đề án, tờ 

trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp;báo cáo kết quả giám sát chuyên đề. 

- Báo cáo của các Sở, ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 

2022; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đối với ngành, 

lĩnh vực phụ trách. 

2. Thảo luận 

Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận tại tổ đối với các 

báo cáo, các tờ trình, dự thảo nghị quyết và thảo luận, giải trình tại hội trường đối 

với những vấn đề về kinh tế - xã hội. 

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, cầu thị, khách quan, đầy trách 

nhiệm của từng vị đại biểu HĐND tỉnh, của Thủ trưởng các Sở, ngành, lãnh đạo 

UBND tỉnh nên buổi thảo luận tại các tổ và thảo luận tập trung tại hội trường đạt 

chất lượng, hiệu quả, thực chất. 

Tại buổi thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, đa số các đại biểu có ý kiến 

thống nhất đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực kinh tế - xã 

hội 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời, đại biểu đã nghiên cứu tham gia nhiều ý kiến 

xác đáng và đề xuất giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và có ý kiến đối 

với các dự thảo nghị quyết, góp phần bảo đảm tính pháp lý, phù hợp, khả thi khi 

được ban hành, đi vào cuộc sống. 

Phiên thảo luận tập trung tại hội trường, đại biểu đã đặt vấn đề, lãnh đạo các 

Sở, ngành đã nhìn nhận, đánh giá thẳng thắn, thảo luận đưa ra giải pháp để thực 

hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên lĩnh vực phụ trách thời gian đến đối với các các 

nhóm vấn đề về: 1/ Giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm, 

phấn đấu đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022; 2/ Thực trạng quản lý, sử 

dụng tài sản công; 3/ Công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc tách thửa, 

chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng đất nông nghiệp; 4/ Kết quả tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 và hoạt động quản lý dược, vật tư, trang thiết bị y tế; 5/ Vấn đề 

tai nạn thương tích ở trẻ em và việc đầu tư cơ sở vật chất, khu vui chơi, giải trí cho 

trẻ em; 6/ Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; 7/ Cơ chế, chính sách để hỗ trợ 
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doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển sản xuất; 8/ Chính sách hỗ trợ 

nông nghiệp, nông dân trong điều kiện giá xăng dầu, vật tư tăng cao; 9/ Kết quả 

thực hiện công tác giảm nghèo, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn và tình hình triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh; 10/ Công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và kết quả xét xử các 

vụ án dân sự, kinh doanh - thương mại. 

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin, giải trình những vấn đề liên 

quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đề ra giải pháp thời gian đến. Chủ 

tịch HĐND tỉnh đã phát biểu kết luận phiên họp thảo luận tập trung tại hội trường. 

3. Chất vấn và trả lời chất vấn 

Đại biểu đã chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối 

với các nhóm vấn đề về: 1/ Hạ tầng, đất đai, môi trường tại Cảng cá; 2/ Phát triển 

nghề nuôi biển, nuôi khơi; 3/ Chính sách bảo đảm để ngư dân vươn khơi bám biển, 

bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Chất vấn Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đối với các nhóm vấn đề 

về:  1/ Thứ hạng về chuyển đổi số của tỉnh; 2/ Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Kết 

nối cơ sở dữ liệu dân cư với các dịch vụ công; giao dịch không dùng tiền mặt...3/ 

Ứng dụng nền tảng địa chỉ số hộ gia đình; 4/ Thực hiện chuyển đổi số trong các cơ 

quan nhà nước, doanh nghiệp, ứng dụng điện tử thương mại. 

HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh trong việc tiếp thu, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, 

đã thẳng thắn đặt vấn đề chất vấn những nội dung quan trọng, bức xúc, nổi cộm 

được nhiều đại biểu, cử tri và dư luận của địa phương quan tâm, liên quan trực tiếp 

đến đời sống, an sinh xã hội của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh 

tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, cầu thị 

của lãnh đạo các sở, ngành trong việc tiếp thu các ý kiến chất vấn của đại biểu, trả 

lời chất vấn đúng trọng tâm, cơ bản giải trình, làm rõ hầu hết các vấn đề đại biểu đặt 

ra, đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, được Cử tri và đại biểu đồng tình, ủng 

hộ. 

II. Thực hiện chức năng quyết định của HĐND 

1. Thông qua nghị quyết 

Trên cơ sở xem xét các dự thảo nghị quyết theo tờ trình của UBND tỉnh, theo 

tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, 

qua các ý kiến thảo luận tại tổ và tại hội trường, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống 

nhất và quyết nghị thông qua 25 nghị quyết (có phụ lục đính kèm). 

2. Công tác nhân sự 

- Theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã tiến hành miển 

nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thế Hùng; 

bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Tấn Hạnh 

- Giám đốc Công an tỉnh; ông Trần Văn Hiếu - Giám đốc Sở Tư pháp. 
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- Xét đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thảo luận, 

thống nhất cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông 

Nguyễn Thế Hùng. 

III. Đánh giá chung 

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI đã tổ chức thành công tốt đẹp; đảm bảo 

thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung đề ra, công khai, dân chủ, đúng quy định 

pháp luật. Nội dung, chương trình kỳ họp được chuẩn bị sâu, kỹ, đầy đủ, đúng quy 

định pháp luật; các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo sâu sát thực 

tế, chất lượng, khả thi. Chủ tọa điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt; đại biểu phát 

huy tinh thần trách nhiệm cao trong tham gia ý kiến đối với các báo cáo, dự thảo 

nghị quyết, trong thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Công tác phối hợp tổ chức kỳ họp 

chặt chẽ, kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp đạt hiệu quả. 

Hoạt động phục vụ đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm. 

Đạt được kết quả trên nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Thường 

vụ tỉnh ủy, Đảng Đoàn HĐND tỉnh; sự đổi mới trong chỉ đạo, điều hòa, phối hợp 

của Thường trực HĐND tỉnh, hoạt động tích cực, chủ động của các Ban, các tổ đại 

biểu, các đại biểu HĐND tỉnh trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; công tác 

phối hợp chặt chẽ, tích cực của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Sở, 

ngành liên quan. Công tác tham mưu, phục vụ chu đáo, kịp thời của các Văn phòng: 

Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.  

Trên đây là báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 

2021-2026; Thường trực HĐND thông báo đến UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, các 

Ban HĐND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND 

tỉnh có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền đến cử tri và Nhân dân về kết quả kỳ 

họp và tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã 

được HĐND tỉnh thông qua./. 

Nơi nhận:                                                                                              
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;   
- Chính phủ;                                                                   
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;                                                              
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;   
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;  
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT. Phòng Công tác HĐND.   

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

              Trần Minh Lực 
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