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Số:         /TB-HĐND Quảng Nam, ngày       tháng      năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 18 tháng 4 năm 2022

Ngày 18/4/2022, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn 
ĐBQH và HĐND tỉnh họp thường kỳ, sau khi nghe Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh báo cáo nội dung trình cuộc họp và ý kiến tham gia của các thành viên 
dự họp, đồng chí Phan Việt Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh kết luận: 

1. Thống nhất đưa vào dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa 
X đối với 06 nội dung theo đề nghị của UBND tỉnh, gồm: (1) Điều chỉnh danh mục 
dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, 
Thăng Bình, Đông Giang, Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Hiệp Đức tại Tờ trình 
số 2302/TTr-UBND ngày 15/4/2022; (2) Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công 
nghiệp đến năm 2020 của thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành tại Tờ trình số 
2303/TTr-UBND ngày 15/4/2022; (3) Nội dung hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi 
đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở tại  
Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 18/4/2022; (4) Kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 
2022 đối với các dự án khởi công mới tại Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 18/4/2022; 
(5) Tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 2314/TTr-UBND ngày 18/4/2022; (6) Quyết 
định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, 
tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào tại Tờ trình số 2335/TTr-UBND ngày 
18/4/2022. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình HĐND tỉnh xem 
xét, quyết định.

2. Thống nhất chủ trương về nguồn vốn dự kiến bố trí thực hiện Nghị quyết 
quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên 
địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025 theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 
2295/UBND-KTN ngày 15/4/2022 (được điều chuyển từ nguồn kinh phí dự kiến bố 
trí cho Nghị quyết “Hỗ trợ trồng cây lấy gỗ làm nhà sắp xếp dân cư miền núi” trong 
kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông 
qua tại điểm 5 Mục II Phần B Biểu số 03 Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021).

Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ 
quan chuyên môn cập nhật, hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định.

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Portals/0/2022/18-4/TTr%20dieu%20chinh%20danh%20muc%20thu%20hoi%20dat%20nam%202022.signed.pdf
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Portals/0/2022/18-4/TTr%20dieu%20chinh%20danh%20muc%20thu%20hoi%20dat%20nam%202022.signed.pdf
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Portals/0/2022/18-4/TTr%20UBND%20tinh%20de%20nghi%20dieu%20chinh%20chi%20tieu%20su%20dung%20dat%20KCN.signed.pdf
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Portals/0/2022/18-4/TTr%20UBND%20tinh%20de%20nghi%20dieu%20chinh%20chi%20tieu%20su%20dung%20dat%20KCN.signed.pdf
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Portals/0/2022/Thang%204/CV%202295.pdf
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Portals/0/2022/Thang%204/CV%202295.pdf
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3. Dự kiến chất vấn tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X những vấn đề cử tri 
quan tâm. Nội dung này đề nghị các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu đề xuất nội dung 
chất vấn gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Thường 
trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đoàn ra, đoàn vào 06 
tháng cuối năm 2022 và xây dựng kế hoạch tổ chức Đoàn công tác đi nghiên cứu, 
học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước theo hướng thiết thực, hiệu quả. Giao Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các Ban HĐND tỉnh rà soát, tham 
mưu về nội dung học tập trao đổi kinh nghiệm, thời gian, số lượng… đảm bảo phù 
hợp, báo cáo xin ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh trước khi tổ chức 
thực hiện.

5. Thống nhất cử đại diện tham dự hội nghị bồi dưỡng kỹ năng lập pháp dành 
cho đại biểu dân cử theo đề nghị của Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội tại Giấy mời số 207/GM-BCTĐB. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và 
HĐND tỉnh lập và gửi danh sách đại biểu tham dự về Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu 
dân cử theo đúng thời gian quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn 
cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, CTHĐND

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Trình Minh Đức

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Portals/0/2022/Thang%204/GM%20207.PDF
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