
 

      

 

NGHỊ QUYẾT 

 Kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY 
 

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 20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ kết quả kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, ngày 21 tháng 4  

năm 2022;  

Theo đề nghị của  hư ng t  c  ội đồng nh n   n tỉnh  à    iến thảo 

  ận của đại  i    ội đồng nhân dân tỉnh tại  ỳ họp  
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn thành 

chương trình kỳ họp thứ bảy, thông qua 19 nghị quyết và quyết định các nội 

dung thuộc thẩm quyền như sau: 

1. Nghị quyết cá biệt 

- Nghị quyết về việc bầu chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Nam, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Nghị quyết về quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an 

huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. 

- Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các 

huyện: Đông Giang, Duy Xuyên, Thăng Bình, Hiệp Đức, Phú Ninh, Núi Thành 

và thị xã Điện Bàn. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /NQ-HĐND           Quảng Nam, ngày       tháng 4 năm 2022 
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- Nghị quyết về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất 

lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 của các huyện: Đông Giang, Hiệp Đức, Thăng 

Bình, Phú Ninh. 

- Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 

2020 của thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành. 

- Nghị quyết về bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2030. 

- Nghị quyết về quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa 

bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết về đổi tên khối phố thuộc phường Điện Nam Trung, thị xã 

Điện Bàn. 

- Nghị quyết về kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Nghị quyết quy phạm pháp luật 

- Nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết về quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp 

hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025. 

- Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số 

đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang hưởng chính sách người có công 

cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. 

- Nghị quyết về quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên 

và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa 

mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

- Nghị quyết  về quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ 

chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết về quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc 

Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025. 

- Nghị quyết về quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia 

đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi 

dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh. 
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét và cho ý kiến đối với các nội dung sau: 

1. Thống nhất các nội dung: 

1.1. Áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô từ 09 chỗ ngồi trở 

xuống trên địa bàn tỉnh bằng 10% theo mức quy định tại Nghị định số 

10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ theo đề nghị của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Tờ trình số 1871/TTr-UBND ngày 30/3/2022. 

1.2. Đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tại Nghị quyết số 

161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự 

án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang theo 

đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1830/TTr-UBND ngày 

30/3/2022. 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức rà 

soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh, kiên quyết đề xuất loại ra khỏi quy 

hoạch đối với các dự án thủy điện nhỏ không đảm bảo hiệu quả kinh tế, ảnh 

hưởng lớn đến dân cư và tác động đến môi trường. 

1.3. Chủ trương hỗ trợ khác đối với đất vườn, ao không được công nhận đất 

ở khi Nhà nước thu hồi đất theo Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 18/4/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện theo 

đúng quy định pháp luật. 

1.4. Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao 

trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh từ 17,5 tỷ đồng lên 24 tỷ đồng và 

bố trí ngân sách tỉnh để thực hiện theo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình 

số 2314/TTr-UBND ngày 18/4/2022. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực 

hiện đúng theo quy định của pháp luật. 

1.5. Nội dung Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 đối với các dự án khởi công 

mới. 

1.6. Chủ trương thực hiện phân bổ quỹ tiền lương đối với các hợp đồng 

chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế được giao tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước, thời hạn cuối cùng đến 

ngày 31/12/2022.  

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với 

các địa phương rà soát, tổng hợp về nhu cầu đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định, tránh trường hợp trình đơn lẻ tại nhiều kỳ họp như hiện nay. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

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

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, quyết nghị tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết 

này theo quy định của pháp luật.  
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2. Chính quyền các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời 

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

đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

3. Thường 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. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh  uảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ bảy thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- Chính phủ; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTT VN tỉnh, Đoàn ĐB H tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;   
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;   

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- TTXVN tại  uảng Nam;  

- Báo  uảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- VP Đoàn ĐB H và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 
- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 
 

 

 

 

 

 

 


