
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

     Số:   29   /KH-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày    29     tháng   6    năm  2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỳ họp thứ 02, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

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 

02 (kỳ hop̣ thường lệ giữa năm 2021), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

với các nội dung cụ thể như sau: 

I. Thời gian và địa điểm  

1. Thời gian: Dự kiến trong 02 ngày, từ ngày 22/7 đến ngày 23/7/2021. 

2. Địa điểm: Hội trường số 1 (Trung tâm Hội nghị tỉnh), số 62 – Hùng 

Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

II. Thành phần 

1. Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X. 

2. Các vị đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Nam. 

3. Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

4. Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh. 

5. Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Viêṭ Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

6. Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Cục 

Thuế, Cục Thống kê, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng nhà nước, 

Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội. 

7. Trưởng các đơn vị: Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai; Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh. 

8. Đại diện lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; bộ phận tham mưu có 

liên quan của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 

9. 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). 

10. Đại diện Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh. 

11. Phóng viên Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh, Báo Nhân dân chi nhánh 

Quảng Nam, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Quảng Nam và một số báo, đài ở 

Trung ương và địa phương tham dự và đưa tin. 
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III. Nội dung 

 A. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét các nội dung sau: 

1. Các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND 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 2021: Thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi 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 trả lời, giải quyết ý kiến cử tri gửi đến HĐND tỉnh sau kỳ họp 

thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX. 

4. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư theo quy trình khẩn cấp để 

khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương 

hỗ trợ theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân 

tỉnh năm 2020. 

B. Kỳ họp sẽ quyết định các nội dung sau: 

1. Bổ sung nhiệm vu,̣ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. 

2. Kế hoạch đầu tư công trung haṇ giai đoaṇ 2021 – 2025 (sẽ bổ sung 

những vấn đề phát sinh sau khi Quốc hội khóa XV thông qua kế hoạch đầu tư 

công giai đoạn 2021 – 2025 (nếu có)). 

3. Dư ̣kiến Kế hoac̣h đầu tư công năm 2022. 

4. Giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 

nhóm C. 

5. Sắp xếp dân cư vùng miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

6. Nội dung, mức chi tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh theo quy 

định tại Thông tư số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của 

liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

7. Bổ sung các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc duṇg trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

8. Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

9. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030. 

10. Chấm dứt hiệu lực các nghị quyết về quy hoạch lĩnh vực nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

11. Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19 

tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016-2017 đến năm học 

2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cho năm học 2021-2022. 
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12. Quy định một số chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường 

Trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2021-

2022 đến năm học 2026-2027. 

13. Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên 

là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

14. Điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước 

trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021. 

15. Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. 

C. Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND tỉnh đồng thời thực hiện các công việc sau 

1. Nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Viêṭ Nam tỉnh thông báo về công 

tác xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2021.  

2. Thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022. 

3. Thông qua Quy chế hoạt động HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.  

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

5. Xem xét, quyết định các nôị dung khác thuôc̣ thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ tham 

mưu các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết, tiếp tục rà soát tính cấp thiết, cơ sở 

pháp lý, khả năng cân đối nguồn lực, đánh giá tác động, chính sách…và sớm hoàn 

chỉnh nội dung, gửi văn bản chính thức về Thường trực HĐND tỉnh (kể cả dự thảo 

quyết định hoặc kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết). 

2. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 

chuẩn bị các báo cáo trình kỳ họp (thời haṇ lấy số liêụ báo cáo theo quy điṇh của 

ngành, có cập nhâṭ đến ngày 15/6/2021). 

3. Ban Thường trưc̣ Ủy ban MTTQ Viêṭ Nam tỉnh gửi Thông báo về công tác 

tham gia xây dưṇg chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2021. 

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

của Thường trực HĐND tỉnh. 

 5. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu và chuẩn bị đảm bảo 

các điều kiện liên quan phục vụ kỳ họp; đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị 

liên quan để đảm bảo nội dung phục vụ kỳ họp. 

 

 

 

6. Yêu cầu về tài liệu phục vụ kỳ họp: 
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a) Cơ quan chuẩn bị nội dung trình kỳ họp gửi văn bản chính thức về Thường 

trực HĐND tỉnh trước 16 giờ 00 ngày  05/7/2021, riêng nôị dung báo cáo về thu, 

chi ngân sách gửi trước ngày 15/7/2021. (Sau thời gian nêu trên, Thường trực 

HĐND tỉnh sẽ chuyển sang các kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh khóa X xem xét). 

Đồng thời, các nội dung trình bày trực tiếp tại kỳ họp phải được báo cáo tóm tắt theo 

đúng thời lượng của chương trình kỳ họp, gửi bản tóm về Thường trực HĐND tỉnh 

trước 11 giờ 00 ngày  19/7/2021. Yêu cầu cụ thể 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 gửi 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 Đoàn ĐBQH và 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 02 (kỳ họp thường lệ giữa năm 

2021), HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 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, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- VKSND, TAND, Công an, Cục THADS tỉnh; 

- Các ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TTHĐND, UBND các huyêṇ, thi ̣ xã, thành phố; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND: CPVP, các phòng; 

- Lưu VT, TH (Hạnh). 

 TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

                        

 

 

 

Phan Việt Cường 

 

mailto:vphdnd@quangnam.gov.vn
mailto:vphdnd@quangnam.gov.vn

		2021-06-30T08:51:01+0700
	Việt Nam
	Hội đồng Nhân dân tỉnh<vphdnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




