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KẾ HOẠCH
Tổ chức kỳ họp thứ ba, 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
ba (kỳ ho ̣p 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 01 ngày, ngày 24/9/2021.
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. Đại diện lãnh đạo Đoàn 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, giám đốc các sở, ngành liên quan đến nội
dung trình kỳ họp:
4.1. Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ;
4.2. Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở NN&PTNT;
4.3. Ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng;
4.4. Ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế;
4.5. Bà Trương Thị Lộc, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH;
4.6. Ông Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở Công Thương;
4.7. Ông Đặng Phong, Giám đốc Sở Tài chính;
4.8. Ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở KH&ĐT;
4.9. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh.
5. Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Viê ̣t Nam tỉnh.
6. Đại diện lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; bộ
phận trực tiếp tham mưu nội dung kỳ họp của Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND
tỉnh; UBND tỉnh.
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7. 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).
8. 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.
III. Nội dung
Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X, sẽ xem xét, quyết định các nội dung sau:
1. Cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025.
2. Cơ chế hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3. Đề án xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam.
4. Sửa đổi điểm b, khoản 4, điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày
03/10/2019 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ
cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ hỗ
trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam.
5. Thông qua các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền tổ chức
lập của UBND tỉnh theo quy định tại khoản 4, Điều 34, Luật Xây dựng năm 2014.
6. Đề án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ và công trình ghi công liệt sĩ
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.
7. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày
13/01/2021 của HĐND tỉnh và xem xét, sửa đổi, bổ sung cơ chế khuyến khích
đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
8. Đề án đề nghị công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành)
đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
9. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017
của HĐND tỉnh về Quy định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí khám sức
khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc hay thay
thế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (bao gồm rà soát, tích hợp các nội dung Quy
định về chính sách hỗ trợ kinh phí mua thuốc Methadone và mức thu phí điều trị
nghiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).
10. Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
11. Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam.
12. Xem xét, quyết định các nô ̣i dung khác thuô ̣c thẩ m quyề n của HĐND tin̉ h.
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).
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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.
4. Yêu cầ u 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 16 giờ 00 ngày 14/9/2021 (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 trình bày trực tiếp tại kỳ họp phải xây dựng báo cáo tóm tắt theo
đúng thời lượng của chương trình kỳ họp, gửi bản tóm tắt về Thường trực HĐND tỉnh
trước 11 giờ 00 ngày 19/9/2021 với số lượng:
- 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 ba (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 tin
̉ h;
- Các sở, ban, ngành;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND: CPVP, các phòng;
- Lưu VT, TH (Hạnh).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH

Phan Việt Cường

