
PHỤ LỤC 

Dự kiến các nội dung trình kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh 

 khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

1. Tu sửa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.  

2. Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập 

trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.  

3. Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.  

4. Xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam. 

5. Cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025.  

6. Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.  

7. Quy định chính sách hỗ trợ và mức thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của 

HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

9. Ban hành Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2021 trên địa bàn tỉnh. 

10. Thông qua một số nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn tỉnh. 

11. Thông qua đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi 

Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

12. Điều chỉnh nội dung danh mục dự án thu hồi đất của huyện Thăng Bình đã 

được thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh. 

13. Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 và điều chỉnh tên danh mục 

dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong Kế hoạch năm 2021 của 

huyện Núi Thành đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 và Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021. 

14. Ban hành Nghị quyết bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2021 của các 

huyện, thị xã: Đại Lộc, Thăng Bình, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Điện Bàn. 

15. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

để đầu tư xây dựng các dự án: Nâng cấp Nghĩa trang Nhân dân xã Tam Phú, thành 

phố Tam Kỳ; Đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV dùng 

chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia. 

16. Đính chính tọa độ biển báo: “Vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, xã 

Tr’hy, huyện Tây Giang. 

17. Điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. 
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18 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 

ĐT.607, lý trình Km18 - Km22+398; Hạng mục: Bồi thường, giải phóng mặt bằng 

và tái định cư. 

19. Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến 

nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên và thành phố Hội An. 

20. Bố trí vốn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo cầu Duy Phước - Cẩm Kim và 

đường giao thông khu vực huyện Duy Xuyên, thành phố Hội An; bổ sung nguồn 

vốn bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Cầu Bình Đào trên tuyến 

Quốc lộ 14E; phương án phân bổ nguồn thu sử dụng đất năm 2020 chuyển sang 

năm 2021 cho các dự án đã cắt giảm bù hụt thu. 

21. Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho huyện Nam Giang thực hiện công 

tác giải phóng mặt bằng dự án Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang; 

kéo dài thời gian giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 nguồn ngân 

sách tỉnh; phân bổ vốn đầu tư cho một số dự án. 

22. Xem xét thông qua vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh 

Quảng Nam.  

23. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an các huyện, thị 

xã, thành phố.  

24. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ 

biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) Địa điểm: 

Xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.  

25. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình.  

26. Xem xét, thống nhất miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho học 

sinh đã và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch 

COVID-19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

27. Xem xét, thống nhất xét nghiệm SARS-CoV-2 và hỗ trợ 100% chi phí xét 

nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ cao lây nhiễm, tầm soát diện rộng trên địa bàn tỉnh. 

28. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy Đại Lộc. 

29. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn.  

30. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy 

định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

31. Báo cáo của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về việc hỗ trợ Tổ Giám sát và 

Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng. 

32. Thực hiện công tác nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND. 

33. Xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

 

 


