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GIẤY MỜI
Tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX

    

               Kính gửi:  .....................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp thường lệ
giữa năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với thời gian, địa điểm
và nội dung như sau:

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 14  đến ngày 15 tháng 7 năm 2020 (khai mạc
lúc 07 giờ 30 phút ngày 14  tháng 7 năm 2020).

- Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh Quảng Nam (số 19 – Trần Hưng Đạo,
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

- Nội dung: Xem xét các báo cáo thường lệ giữa năm, quyết định các nội dung
quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo luật định (phụ lục gửi kèm).

Trân trọng kính mời quý đại biểu sắp xếp thời gian tham dự xuyên suốt kỳ họp.

Lưu ý: 
- Đại biểu mặc trang phục trang nhã, lịch thiệp (Nam mặc quần tây, áo sơ mi

thắt cà-vạt; Nữ mặc bộ áo dài truyền thống).
- Đại biểu vắng mặt từ ½ buổi trở lên hoặc cử người dự họp thay phải báo cáo

với Chủ tọa kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh sẽ thông báo công khai danh sách đại
biểu vắng mặt, dự họp thay tại các phiên họp.Tài liệu kỳ họp được đăng tải trên
Trang  thông  tin  điện  tử  của  Hội  đồng  nhân  dân  tỉnh  tại  địa  chỉ
dbnd.quangnam.gov.vn, mục TÀI LIỆU KỲ HỌP, đề nghị đại biểu truy cập, tra cứu. 

- Đại biểu ở xa có nhu cầu nghỉ lại vui lòng liên hệ Văn phòng HĐND tỉnh
theo số điện thoại 0905.278.969 - 0235.3506369 (đồng chí Phạm Trí Quốc, Trưởng
phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị)./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP,CV;
- Lưu VT, CVTH (Hạnh).

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao



PHỤ LỤC
Các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, HĐND tỉnh

 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

A. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo 

1. Các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Thường trực HĐND
tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án
nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

2. Các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình 6 tháng đầu năm 2020: thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế  - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm
pháp luật; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
và phòng, chống tham nhũng; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

3. Báo cáo của UBND tỉnh về trả lời, giải quyết ý kiến cử tri gửi đến
HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX.

4. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: Kết quả giám sát việc giải
quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10 đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số
203/BC-UBND ngày 05/12/2019; báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám
sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

5. Các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về báo cáo, tờ trình, đề án và
dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

6. Báo cáo phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo
ngân sách địa phương hụt thu.

B. HĐND tỉnh quyết định các nội dung 

1. Bổ sung nhiêṃ vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối
năm 2020.

2. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (cho ý
kiến lần 2).

3. Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

4. Quyết định chủ trương đầu tư và phân bổ vốn đầu tư các dự án nhóm B và
nhóm C sử dụng vốn ngân sách tỉnh (sau khi rà soát đảm bảo khả năng nguồn lực);

5. Điều chỉnh Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

6. Danh mục (bổ sung) các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

7. Quyết định biên chế công chức, số người làm viêc̣ trong các đơn vị sự
nghiêp̣ công lâp̣ tỉnh Quảng Nam năm 2020.

8. Chính sách hỗ trợ đối với cán bô,̣ công chức được điều đôṇg giữ chức vụ
chủ chốt tại các Hôị đăc̣ thù trên địa bàn tỉnh.
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9. Quy định viêc̣ xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa
cháy (PCCC) theo Điều 63a Luâṭ sửa đổi, bổ sung môṭ số điều của Luâṭ PCCC.

10. Quy định nôị dung, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiêṇ hoạt
đôṇg khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

11. Quy định nôị dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế đô ̣hỗ trợ
nạn nhân theo Luâṭ Phòng, chống mua bán người.

12. Bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam.

13. Đăṭ tên đường tại thành phố Hôị An, thị trấn Hà Lam, huyêṇ Thăng Bình,
thị trấn Nam Phước, huyêṇ Duy Xuyên và môṭ số địa phương trong tỉnh.

14. Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

15. Các nôị dung khác thuôc̣ thẩm quyền của HĐND tỉnh.

C. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đồng thời thực hiện các công việc sau

1. Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có).

2.  Nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Viêṭ Nam tỉnh thông báo về
công tác xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2020.

3. Góp ý một số nội dung chính văn kiện trình đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XXII.

4. Thực hiêṇ công tác nhân sự theo thẩm quyền.
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