
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

     Số:   61    /KH-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày   09    tháng  11 năm  2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa IX 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 

19, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: 

I. Thời gian và địa điểm  

1. Thời gian: 01 ngày, ngày 20 tháng 11 năm 2020. 

2. Địa điểm: Hội trường số 2, tầng II, trụ sở HĐND – UBND tỉnh (số 62 -   

Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). 

 II. Thành phần  

1. Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

2. Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; 

3. Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

4. Các Ủy viên UBND tỉnh; 

5. Trưởng Ban quản lý Khu KTM Chu Lai; Trưởng các ban: BQL dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; BQL dự 

án đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT; 

6. Đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh và cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh; 

7. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng UBND; chuyên viên tham 

mưu tổng hợp có liên quan của Văn phòng UBND tỉnh; 

8. Cơ quan có đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp (cử  01 cán bộ 

phối hợp tham mưu tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của đại biểu đối với đề án, báo 

cáo, dự thảo nghị quyết); 

9. Phóng viên Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh và một số báo, đài ở Trung 

ương và địa phương tham dự và đưa tin. 

III. Nội dung 

Kỳ họp xem xét, quyết định các nội dung sau: 

1. Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

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

kiến lần 2).  

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 
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IV. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh lại nội dung theo ý kiến Thường trực 

HĐND tỉnh tại Thông báo số 58/TB-HĐND ngày 27/10/2020; gửi hồ sơ, tài liệu của 

các nội dung (nêu tại mục III) về Thường trực HĐND tỉnh trước 16 giờ 00 ngày 

13/11/2020.  

2. Các ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh. 

3. Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu việc tổ chức và chuẩn bị các điều kiện 

liên quan để phục vụ chu đáo kỳ họp. 

4. Về tài liệu phục vụ kỳ họp: 

a) Cơ quan chuẩn bị nội dung trình kỳ họp gửi đầy đủ hồ sơ (báo cáo, tờ trình, 

đề án, dự thảo nghị quyết) về Văn phòng HĐND tỉnh theo yêu cầu như sau: 

- Văn bản giấy: 20 bộ đầy đủ.  

- Văn bản điện tử: file có chứng thực chữ ký số (bao gồm các phụ lục) và file 

word gởi qua trục liên thông văn bản và địa chỉ email: 

vphdnd@quangnam.gov.vn (kể cả bản tóm tắt trình bày tại kỳ họp theo 

chương trình kỳ họp).  

b) Văn phòng HĐND tỉnh cập nhật đăng tải tài liệu lên Trang thông tin điện tử 

HĐND tỉnh tại địa chỉ: dbnd.quangnam.gov.vn, mục TÀI LIỆU KỲ HỌP                                

phục vụ các đại biểu nghiên cứu. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan triển khai 

thực hiện./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;  

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP HĐND: CPVP, các phòng; 

- Lưu VT, TH . 

 TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

 CHỦ TỊCH 

 

                      

 

 

 

 Phan Việt Cường 

mailto:vphdnd@quangnam.gov.vn
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