UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
Số: 189

/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 02 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
cho ý kiến đối với các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh
từ sau kỳ họp thứ 14 đến trước kỳ họp thứ 16
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
Thực hiện chương trình kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX,
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Thường trực Hội
đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến đối với các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh từ sau
kỳ họp thứ 14 đến trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:
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Văn bản trình của
UBND tỉnh

Ý kiến của Thường
trực HĐND tỉnh
Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh có Công
Ủy ban nhân dân
văn số 773/HĐND-VP
tỉnh có Tờ trình số
ngày 26/12/2019 theo
6376/TTr-UBND
đó, thống nhất theo tờ
ngày 20 tháng 12
trình của UBND tỉnh.
năm 2019 về việc
Tuy nhiên, lưu ý bổ
cho ý kiến về Hệ số
sung trường hợp áp
điều chỉnh giá đất
dụng hệ số điều chỉnh
làm cơ sở xác định
giá đất theo quy định
nghĩa vụ tài chính
tại điểm c, Khoản 3,
đối với người sử
Điều 3 Nghị định số
dụng đất trên địa tỉnh
45/2014/NĐ-CP ngày
Bến Tre năm 2020
15/5/2014 của Chính
phủ

Ủy ban nhân dân
tỉnh có Tờ trình số
6095/TTr-UBND
ngày 05 tháng 12
năm 2019 về việc
xin thống nhất định
mức máy móc, thiết
bị chuyên dùng.

Nội dung triển khai của
UBND tỉnh
Trên cơ sở ý kiến của
Thường trực HĐND tỉnh,
Ủy ban nhân dân tỉnh Ban
hành quyết định số
51/2019/QĐ-UBND ngày
26/12/2019 về việc quy
định hệ số điều chỉnh giá
đất làm cơ sở xác định
nghĩa vụ tài chính đối với
người sử dụng đất trên địa
bàn tỉnh Bến Tre năm
2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã
Ban hành Quyết định số
26/2020/QĐ-UBND ngày
Thường trực Hội đồng 25/5/2020 về việc Bổ sung
nhân dân tỉnh thống Phụ lục ban hành kèm theo
nhất theo tờ trình của
Quyết định
Ủy ban nhân dân tỉnh
số 26/2018/QĐtại Công văn số
UBND ngày 04 tháng 6
774/HĐND-VP ngày
năm 2018 của Ủy ban
26 tháng 12 năm 2019. nhân dân tỉnh quy định về
chủng loại, số lượng máy
móc, thiết bị chuyên dùng
trang bị cho các cơ quan,
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tổ chức, đơn vị trên địa
bàn tỉnh Bến Tre.
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Tờ trình số 6207
ngày 11 tháng 12
năm 2019 về việc
phương án sử dụng
nguồn kết dư ngân
sách cấp tỉnh năm
2018 với số tiền là
6.060.000.000đ.
Ngày 03 tháng 01
năm 2020 Ủy ban
nhân dân tỉnh có Tờ
trình số 41/TTrUBND về việc xin ý
kiến Thường trực
Hội đồng nhân dân
tỉnh việc đăng ký thí
điểm hợp nhất các cơ
quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh, cấp
huyện.
Tờ trình số 1481
ngày 30 tháng 3 năm
2020 về việc xin
thông qua quy định
tiêu chuẩn, định mức
sử dụng xe ô tô
chuyên dùng trang bị
cho cơ quan, tổ chức,
đơn vị thuộc phạm vi
quản lý trên địa bàn
tỉnh Bến Tre.
Tờ trình số 2069
ngày 28 tháng 4 năm
2020 về việc thống
nhất tiêu chuẩn, định
mức sử dụng máy
móc, thiết bị chuyên
dùng thuộc lĩnh vực
y tế trên địa bàn tỉnh
Bến Tre.

Số 775/HĐND-VP
ngày 27 tháng 12 năm
2019 của Thường trực
HĐND tỉnh về việc sử
dụng nguồn kết dư
ngân sách cấp tỉnh
năm 2018.

Số 6560/UBND-TCĐT
ngày 30 tháng 12 năm
2019 về việc phê duyệt sử
dụng nguồn kết dư ngân
sách cấp tỉnh năm 2018 là
6.060.000.000đ.

Trên cơ sở đó, ngày
10/01/2020, Ủy ban nhân
Thường trực Hội đồng dân tỉnh đã có Công văn
nhân dân tỉnh thống
số 159/UBND-TH gửi Bộ
nhất theo tờ trình của Nội vụ về việc báo cáo và
Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký thí điểm hợp nhất
tại Công văn số
các cơ quan chuyên môn
08/HĐND-VP ngày 07
thuộc Ủy ban nhân dân
tháng 01 năm 2020.
cấp tỉnh, cấp huyện. Đến
nay thì Bộ Nội vụ chưa có
ý kiến về vấn đề trên.
Quyết định số
Số 203/HĐND-VP
22/2020/QĐ-UBND ngày
ngày 04 tháng 5 năm
07 tháng 5 năm 2020 về
2020 của Thường trực
việc quy định tiêu chuẩn,
HĐND tỉnh về việc
định mức sử dụng xe ô tô
thống nhất tiêu chuẩn,
chuyên dùng trang bị cho
định mức sử dụng xe ô
cơ quan, tổ chức, đơn vị
tô chuyên dùng trên
thuộc phạm vi quản lý trên
địa bàn tỉnh Bến Tre.
địa bàn tỉnh Bến Tre.
Số 204/HĐND-VP
Quyết định số
ngày 04 tháng 5 năm
23/2020/QĐ-UBND ngày
2020 của Thường trực
08 tháng 5 năm 2020 về
HĐND tỉnh vể việc
việc quy định tiêu chuẩn,
thống nhất tiêu chuẩn,
định mức sử dụng máy
định mức sử dụng máy
móc, thiết bị chuyên dùng
móc, thiết bị chuyên
thuộc lĩnh vực y tế trên địa
dùng thuộc lĩnh vực y
bàn tỉnh Bến Tre.
tế.
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Báo cáo này thay thế báo cáo số 183/BC-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại
kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khoá IX theo dõi./.
Nơi nhận:
- Như trên (báo cáo);
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Vp UBND tỉnh;
- Phòng: TCĐT;
- Lưu: VT, Ph.
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