
PHỤ LỤC
Các nội dung trình kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh

 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp xem xét, quyết định các nội dung sau:
1. Thông qua biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; 

tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 
2021 (Tờ trình số 6992/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh).

2. Thành lập các phường: Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng 
Nam, Điện Minh và Điện Phương thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (Tờ 
trình số 6994/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh). 

3. Đề án Hỗ trợ phát triển giáo dục miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2021 – 2025 (Tờ trình số 6996/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh). 

4. Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 7112/TTr-UBND ngày 
02/12/2020 của UBND tỉnh).

5. Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, 
chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 352/TTr-
UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh).

6. Quy định nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa 
bàn tỉnh (Tờ trình 6978/TTr-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh). 

7. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác để xây dựng dự án thủy điện Sông Tranh 4 trên địa bàn huyện Hiệp Đức, 
Tiên Phước (Tờ trình 6224/TTr-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh). 

8. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác để xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị Cồn Tiến, thành phố 
Hội An (Tờ trình số 7003/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh). 

9. Quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự 
án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ 
chi về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh (Tờ trình 6784/TTr-UBND 
ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh). 

10. Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. 

11. Quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp 
nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Tờ 
trình số 7072/TTr-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh).

12. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình quản lý triển khai thực hiện đầu tư 
xây dựng dự án Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Quảng Nam; dự án Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương tỉnh Thanh 
Hóa hi sinh trong kháng chiến tại tỉnh Quảng Nam.

13. Vị trí cắm biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 
6997/TTr-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh). 
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14. Cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 7512/TTr-UBND ngày 
24/12/2020 của UBND tỉnh).

15. Điều chỉnh số lượng đối tượng thực hiện Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 
số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về chính sách cải thiện mức sống cho 
một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách 
mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

16. Cơ chế hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, 
tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

17. Đề án Phát triển sự nghiệp y tế, dân số giai đoạn 2021- 2025, định 
hướng đến năm 2030.

18. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu 
cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017-2021.

19. Phương án hỗ trợ kinh phí chỉnh lý, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất lâm nghiệp cho nhân dân 09 huyện miền núi.

20. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả khảo sát 
tình hình triển khai thực hiện một số đề tài khoa học, ứng dụng vào thực tiễn 
cuộc sống trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay.

21. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả khảo sát về tổ chức, 
hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã, thôn/tổ dân phố sau sắp xếp, sáp 
nhập; việc thực hiện các quy định pháp luật trong tuyển dụng công chức, viên 
chức thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; thực hiện quy định chuyển xếp 
lương đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại cấp huyện.

22. Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.


