
   

NGHỊ QUYẾT 

 Kỳ họp thứ 21, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 21 
 

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 21 từ ngày 13 tháng 01 năm 2021; 

 h o đề nghị của  hư ng t  c  ội đồng nh n   n t nh  à    iến thảo   ận 

của đại  i   Hội đồng nhân dân t nh tại  ỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 21 

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

1. Thông qua 18 nghị quyết, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. 

a) Nghị quyết cá biệt: 09 Nghị quyết, gồm: 

- Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về xác nhận kết quả bầu Phó 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

- Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về việc miễn nhiệm Ủy viên 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

- Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về việc bầu Ủy viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Đức 

Tiến. 

-  Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về việc bầu Ủy viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đặng Bá Dự. 

- Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về quyết định biên chế công 

chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc trong đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
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- Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về thông qua đề án 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. 

- Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về thông qua Đề án đo đạc, 

lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 

huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026. 

- Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về việc cho ý kiến thực hiện 

thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 05 dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. 

- Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về kỳ họp thứ 21 

b) Nghị quyết quy phạm pháp luật: 09 Nghị quyết, gồm: 

- Nghị quyết số /2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của 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. 

- Nghị quyết số  /2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về bãi bỏ khoản 4 và 

khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 

tỉnh về chính sách hỗ trợ 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 

- Nghị quyết số  /2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về quy định tổ chức 

lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự 

vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025. 

- Nghị quyết số  /2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về quy định nội dung, 

mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết số  /2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về cơ chế, chính sách 

hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-

2025. 

- Nghị quyết số   /2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về quy định mức hỗ 

trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 

2021-2025. 

- Nghị quyết số   /2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về 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. 

- Nghị quyết số  /2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về quy định cơ chế 

khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. 
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- Nghị quyết số  /2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về quy định chính 

sách 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. 

2. Xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh và  

các ban của HĐND tỉnh trình kỳ họp: 

a) Thống nhất chủ trương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và bố trí vốn  

ngân sách tỉnh để thanh toán theo giá trị quyết toán hoàn thành đối với dự án 

Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  và 

dự án Nhà bia ghi danh liệt sĩ quê hương Thanh Hóa hy sinh trong kháng 

chiến tại Quảng Nam. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện theo ý kiến của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 73-TB/TU ngày 06/01/2021. 

b) Thông qua 29 vị trí biển báo Vành đai biên giới tỉnh Quảng Nam theo 

nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 6997/TTr-UBND 

ngày 30/11/2020. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đúng 

quy định. 

(Phụ lục kèm theo) 

c) Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các 

kiến nghị qua khảo sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Pháp chế 

HĐND tỉnh tại Báo cáo số 161/BC-HĐND ngày 14/12/2020 và Báo cáo số 

164/BC-HĐND ngày 21/12/2020, trong đó lưu ý: 

- Chỉ đạo cơ quan, tổ chức cá nhân liên quan tăng cường trách nhiệm trong 

việc thẩm định, xét duyệt các đề tài khoa học công nghệ và triển khai thực hiện 

các đề tài sau khi nghiệm thu. Kịp thời tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện khuyến khích, hỗ trợ đẩy mạnh việc ứng 

dụng và nhân rộng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh. 

- Tổ chức đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh liên quan chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã, thôn. Trên cơ sở tích hợp cơ chế, chính sách đã ban hành và quy định 

hướng dẫn Trung ương để xây dựng đề án về chế độ, chính sách đảm bảo đồng 

bộ, toàn diện trình Hội đồng nhân dân tỉnh. Trước mắt, tập trung rà soát, đề xuất 

giải pháp tháo gỡ những vướng mắc, bất cập liên quan đến việc thực hiện chế 

độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách xã, thôn thuộc phạm 

vi thẩm quyền của tỉnh. 

Điều 2. 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 theo đúng quy định 

của pháp luật. 
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2. Chính quyền các cấp theo 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 này./. 

Nghị quyết này được Hội đồng nh n   n t nh  h a      ỳ họp thứ 21 thông 

qua ngày 13 tháng 01 năm 2021./. 

Nơi nhận:
1
 

- UBTVQH; 

- Chính phủ; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- BTVTU, TT HĐND,  BND tỉnh; 

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

- TTXVN tại Quảng Nam; Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 
- Lưu: VT, TH (Yến). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 
 

 

 

 

 

 

                                           
1
  ửi qua trục văn bản liên thông 


