
      

 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

 Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 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; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 04 

tháng 12 năm 2015; 

Căn cứ kết quả kỳ họp thứ 17 ngày 17 tháng 9 năm 2020; 

 heo đề nghị của  hư ng tr c Hội đồng nhân dân t nh và    iến thảo  uận của 

đại  i u tại  ỳ họp  

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 17 với 

các nội dung được xem xét, quyết định như sau: 

1. Thông qua …….. nghị quyết, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. 

(Chi tiết theo phụ  ục đính  èm) 

2. Xem xét, cho ý kiến về các nội dung khác do Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ 

họp: 

a) T  trình s  5306 TTr-  N  ngày 10/9      của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

đề nghị điều chỉnh quy mô diện tích sàn xây dựng Dự án Trư ng THPT Nguyễn 

 uy Hiệu, thị xã Điện  àn. 

b) T  trình s  5343 TTr-  N  ngày 11/9      của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

đề nghị cho kéo dài th i gian thực hiện và giải ngân đ i với dự án sử dụng v n ngân 

sách tỉnh thuộc kế hoạch v n năm   18 kéo dài sang năm   19 được điều chuyển, 

giao v n trong năm   19. 

c) T  trình s  5420/TTr-  N  ngày 16 9      của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

đề nghị th ng nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn v n thực hiện bồi thư ng, giải phóng 

mặt bằng dự án tuyến Qu c lộ 4   (đoạn từ đư ng vào tuyến cao t c đến đư ng 

tránh thị trấn Tiên Kỳ). 

d) T  trình s  539  TTr-  N  ngày 15 9      của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều 

chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đư ng từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà 

Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc). 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

S :      /NQ-HĐND 
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đ) T  trình s  5419/TTr-  N  ngày 16 9      của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

phân bổ kế hoạch v n năm   19 chuyển sang năm      cho các dự án đã đảm bảo thủ 

tục đầu tư. 

e) T  trình s  5426/TTr-  N  ngày 16 9      của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

chính sách hỗ trợ đ i với lưu học sinh Lào trong th i gian học trực tuyến do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19. 

g)  áo cáo s  130   -  N  ngày 04/9      của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, 

ch ng dịch  ovid-19 trên địa bàn tỉnh. 

h)  áo cáo s  135/BC-UBND ngày 10/9      của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết 

quả rà soát, đánh giá một s  nghị quyết do HĐN  tỉnh ban hành trong th i gian qua. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh th ng nhất 

1. Điều chỉnh quy mô diện tích sàn các kh i nhà  3 tầng của dự án Trư ng 

THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện  àn tại phụ lục 3 Nghị quyết s  19/NQ-

HĐN  ngày  3 1    19 (gồm: Kh i lớp học, kh i lớp học bộ môn, kh i phục vụ 

học tập, kh i hiệu bộ) từ 6.609m
2
 lên 8.758m

2
 (tăng  .149m

2
) nhưng tổng mức đầu 

tư dự án không thay đổi. 

2. Th ng nhất kéo dài th i gian thực hiện và giải ngân đến ngày 31 1       

đ i với nguồn v n ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch v n năm   18 kéo dài sang năm 

  19, được điều chuyển, giao bổ sung cho các địa phương trong năm   19 đến ngày 

31 1    19 chưa giải ngân hết với s  tiền 141.  3.314.873 đồng.  

3. Điều chỉnh nguyên tắc b  trí v n thực hiện bồi thư ng, giải phóng mặt bằng 

quy định tại nội dung (ii) điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết s  39/NQ-HĐN  ngày 

06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm   19 và cơ 

cấu nguồn v n thực hiện bồi thư ng, giải phóng mặt bằng tại Quyết định s   8 QĐ-

HĐN  ngày  8 3   19 của Thư ng trực HĐN  tỉnh đ i với dự án đư ng Qu c lộ 

40B (đoạn từ đư ng vào tuyến cao t c đến đư ng tránh thị trấn Tiên Kỳ) như sau: 

B  trí 100% v n ngân sách tỉnh thực hiện bồi thư ng, giải phóng mặt bằng dự án. 

4. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đư ng từ xã Tà Lu - thị trấn Prao - xã Zà 

Hung (từ trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc), như sau: 

Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 92.481.673.000 đồng; trong đó: ngân sách 

tỉnh b  trí 85.546.756.    đồng; ngân sách huyện Đông Giang b  trí phần v n còn lại 

để thực hiện công tác bồi thư ng, giải phóng mặt bằng. 

5. Phân bổ kế hoạch v n ngân sách tỉnh năm   19 chuyển nguồn sang năm 

2020 với tổng s  tiền: 5.1  .   .    đồng cho 03 dự án khởi công mới đã đảm bảo 

thủ tục đầu tư, cụ thể: 

a) Dự án xử lý nước thải tập trung của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Nam (Hệ th ng xử lý chất thải: Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng 

ch ng S t rét  ướu cổ, Trung tâm  hăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền 

thông - Giáo dục sức khỏe): 1.4  .   .    đồng. 

b) Dự án Hệ th ng xử lý chất thải Trung tâm Y tế huyện Núi Thành: 

1.6  .   .    đồng. 
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c) Dự án Hệ th ng xử lý chất thải, cải tạo khu vi sinh, thu gom nước thải Trung 

tâm Kiểm nghiệm tỉnh Quảng Nam:  .1  .   .    đồng. 

6. Hỗ trợ lưu học sinh Lào tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình hợp 

tác với tỉnh Quảng Nam trong th i gian ở tại nước Cộng hòa  ân chủ Nhân dân Lào 

tham gia học trực tuyến theo kế hoạch dạy học trực tuyến của cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng công lập trên địa bàn tỉnh với mức 6.000.    đồng lưu học sinh (tương 

đương 50% mức hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị quyết s  05/2019/NQ-HĐN  ngày 

12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh trong  4 tháng). 

7. Th ng nhất nội dung  áo cáo s  130   -  N  ngày 04/9      của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho Nhân dân khu vực phong tỏa 

cách ly trong phòng, ch ng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

8. Giao Thư ng trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân công các ban của Hội đồng 

nhân dân tỉnh thẩm tra  áo cáo s  135   -  N  ngày 1  9      của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết quả rà soát, đánh giá một s  nghị quyết do HĐN  tỉnh ban hành 

trong th i gian qua, th ng nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xử lý các nghị quyết có hiệu lực thực hiện đến năm      trong kỳ họp thư ng 

lệ cu i năm     . 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Uỷ ban  nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh th ng nhất tại Điều   theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Chính quyền các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp th i tuyên 

truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua.  

3. Thư ng trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân t nh  h a      ỳ họp thứ 17 thông qua 

ngày      tháng 9 năm 2020./. 

Nơi nhận:
1
 

- UBTVQH; 

-  hính phủ; 

- VP: QH, CTN, CP; 

-  an  TĐ -UBTVQH; 

- BTVTU, TT HĐN ,   N  tỉnh; 

-   MTTQVN, Đoàn Đ QH tỉnh; 
-  ác ban của HĐN  tỉnh;    
- Đại biểu HĐN  tỉnh; 
- VP: Tỉnh ủy,   N  tỉnh, Đoàn Đ QH tỉnh;   
-  ác sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT HĐN ,   N  các huyện, thị xã, thành ph ;   

- TTXVN tại Quảng Nam;  

-  áo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

-  ổng thông tin điện tử tỉnh; 
- VP HĐN  tỉnh:  PVP, các phòng; 
- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 
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