ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4697/TTr-UBND

Bến Tre, ngày 11tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Về việc xem xét tổ chức họp Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX để giải quyết
công việc phát sinh đột xuất
Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; đồng thời, nhằm tổ chức thực
hiện kịp thời quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn do Trung
ương ban hành, góp phần đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa
bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh xem xét, tổ chức họp Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX để giải quyết công việc
phát sinh đột xuất, có tính chất cấp bách, cần thiết phải sớm triển khai thực hiện, cụ
thể như sau:
I. Nội dung Nghị quyết trình tại kỳ họp
1. Nghị quyết về việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày
06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án phải
thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020
2. Nghị quyết về việc bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày
06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án
chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến
Tre trong năm 2020 và sửa đổi tên công trình, dự án, chủ đầu tư trong Nghị
quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh
mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa
bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019
Lý do: Theo định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, trong năm 2020 sẽ
phát sinh dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công
cộng và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh
Bến Tre. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của tỉnh trong năm 2020, góp
phần ổn định, tạo động lực để phát triển kinh tế-xã hội, UBND tỉnh kính trình Hội
đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về việc bổ sung Điều 1 Nghị
quyết số 56/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về
danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,
công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020 và Nghị quyết về việc bổ sung
Điều 1 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa,
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đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2020 và sửa đổi tên công trình, dự án,
chủ đầu tư trong Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất
rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2019.
3. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân
Kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2019 sang
năm 2020
4. Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn
ngân sách Nhà nước năm 2020
Lý do: Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về
các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc
đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại
dịch Covid-19 và các thông báo, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về đẩy
nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực
tế giải ngân, nhu cầu điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 20192020, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết
điều chỉnh, bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư
công nguồn vốn ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2019 sang năm 2020 và Nghị quyết điều
chỉnh, bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công
nguồn vốn ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2019 sang năm 2020.
5. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện vận tải hành
khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh
Lý do: Thực hiện Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ
tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách
công cộng bằng xe buýt; Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06/01/2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn tại
tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng
phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo Quyết định số
13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, nhằm tháo
gỡ khó khăn, kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh
vận tải khách bằng xe buýt, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải trên địa
bàn tỉnh, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị
quyết về chính sách hỗ trợ đầu tư phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng
xe buýt trên địa bàn tỉnh.
6. Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên
UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lý do: Vào ngày 09 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết
định số 799/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Triều; theo đó,
đồng chí Đại tá Nguyễn Minh Triều - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được bổ
nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Quốc phòng. Đồng thời, vào ngày 17
tháng 3 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-UBND về
việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; theo đó, ông Lê Văn Hoàng - Giám
đốc Sở Giao thông vận tải được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, kể từ
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ngày 01 tháng 7 năm 2020. Theo quy định tại Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày
25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và
quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành
viên UBND, Đại tá Nguyễn Minh Triều được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm giữ
chức vụ tại cơ quan khác và ông Lê Văn Hoàng là công chức lãnh đạo đã nghỉ hưu
nên thuộc trường hợp được Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm chức danh Ủy viên
UBND tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban
hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND
tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
7. Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên
UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lý do: Vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành
Quyết định số 212/QĐĐ-BQP về việc bổ nhiệm Đại tá Võ Văn Hội; theo đó, đồng chí
Đại tá Võ Văn Hội - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre. Đồng
thời, vào ngày 14 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số
1639/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo; theo đó, ông Cao Minh ĐứcPhó Giám đốc Sở Giao thông vận tải được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao
thông vận tải, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2020. Theo quy định của Chính phủ về cơ cấu
thành viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Giám đốc Sở Giao
thông vận tải được cơ cấu giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh. Vì vậy, để đảm bảo số
lượng và cơ cấu thành viên UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành,
UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về
việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016
- 2021.
II. Thời gian đề xuất tổ chức họp Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX để
giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem
xét, tổ chức họp Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
vào buổi sáng ngày 01 tháng 10 năm 2020.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem
xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT, KH&ĐT, GTVT, NV;
- Phòng: TH, TCĐT, KT;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.
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