
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

     Số:   15 /KH-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày    30     tháng  3     năm  2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), 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 

bảy (kỳ họp chuyên đề), 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 21/4/2022 đến ngày 22/4/2022 

(thứ Năm, thứ Sáu).  

2. Địa điểm: Hội trường số 1, trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh, 

số 62, Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

 Tùy theo tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh Covid – 19, Thường trực 

HĐND tỉnh sẽ xem xét tổ chức kỳ họp thứ bảy theo hình thức phù hợp (trực tiếp 

hoặc trực tuyến). 

II. Thành phần 

1. Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X. 

2. Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Nam.  

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

4. Ủy viên UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành liên quan đến nội dung trình kỳ họp: 

4.1. Ông Đặng Phong, Giám đốc Sở Tài chính; 

4.2. Ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

4.3. Bà Trương Thị Lộc, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;  

4.4. Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

4.5. Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ; 

4.6. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; 

4.7. Ông Trần Thanh Hà, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

4.8. Ông Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương; 

4.9. Ông Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

4.10. Ông  Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế; 

4.11. Ông A Lăng Mai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. 
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5. Đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Viêṭ Nam tỉnh. 

6. Đại diện lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Viêṭ 

Nam tỉnh; bộ phận trực tiếp tham mưu nội dung kỳ họp của Văn phòng: Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh. 

7. Đại diện giảng viên Trường Chính trị tỉnh (02 giảng viên). 

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 Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Văn phòng 

thường trú Báo Nhân dân tại Quảng Nam, Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại 

Quảng Nam. 

III. Nội dung 

Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X, sẽ xem xét, quyết định các nội dung sau: 

1. Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

2. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 

của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam, cụ thể: 

Loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam đối với dự án thủy 

điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang. 

3. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và 

kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

4. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà 

nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

5. Quy định mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi 

trường do cơ quan địa phương thực hiện và bãi bỏ quy định thu phí thẩm định 

cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi do cơ quan địa 

phương thực hiện trên điạ bàn tỉnh. 

6. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam. 

7. Đề án hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh, giai 

đoạn 2022-2026. 

8. Quy định 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 (thay thế Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của 

HĐND tỉnh). 

 9. Đề án về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2030. 
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10. Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-

2 (có hiệu lực từ ngày 21/02/2022). 

11. Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ 

sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

12. Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và 

dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025. 

13. Đề án quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ 

chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học 

sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển 

giáo dục mầm non. 

14. Quy định mức bồi dưỡng cho đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ 

em và nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

15. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 

của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt 

động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; 

mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công 

việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

16. Báo cáo về không quy định tăng thêm mức thu tính lệ phí trước bạ đối 

với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống tại địa phương theo điểm a khoản 5 Điều 8 

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ về quy định lệ 

phí trước bạ. 

17. 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. Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo phân 

công của Thường trực HĐND tỉnh. 

3. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu nội dung, đảm bảo các 

điều kiện liên quan phục vụ kỳ họp; đồng thời, theo dõi, đôn đốc việc gửi nội dung, 

tài liệu kỳ họp của các đơn vị liên quan. 
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4. Yêu cầu về tài liệu phục vụ kỳ họp: 

a) Cơ quan chuẩn bị nội dung trình kỳ họp gửi văn bản chính thức về Thường 

trực HĐND tỉnh trước ngày 02/4/2022 (nội dung gửi sau thời gian nêu trên, Thường 

trực HĐND tỉnh sẽ chuyển sang các kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh khóa X). Nội 

dung báo cáo tóm tắt trình bày trực tiếp tại kỳ họp bảo đảm theo đúng thời lượng 

của chương trình kỳ họp, gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước 11 giờ 00 ngày 

15/4/2022 với số lượng: 

- Văn bản giấy: 15 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 bảy (kỳ họp chuyên đề), 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; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng: CPVP, các Phòng; 

- Lưu VT, CTHĐND (Hạnh). 

 TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

                        

 

 

 

Phan Việt Cường 
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