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KẾ HOẠCH
Tổ chức kỳ họp thứ 17, 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 số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14
ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của
Hội đồng nhân dân; Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ
17, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. Thời gian và địa điểm 
1. Thời gian: 1,5 ngày, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 9 năm 2020 (khai mạc

lúc 07 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 năm 2020).
2. Địa điểm: Hội trường 2, tầng 2, trụ sở HĐND - UBND tỉnh (số 62 Hùng

Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
II. Thành phần: Để phù hợp với tình hình thực tiễn và thực hiện các biện pháp

phòng chống dịch bệnh Covid - 19; Thường trực HĐND tỉnh quyết định thành phần
tham dự như sau:

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;
4. Trưởng ban các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh;  
5. Các Chánh, Phó  Văn phòng UBND (02 người); chuyên viên tham mưu tổng

hợp có liên quan của Văn phòng UBND tỉnh (04 người);
6. Cơ quan có đề án, 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, dự thảo nghị
quyết);

7. Phóng viên Báo Quảng Nam (01 người), Đài PT-TH tỉnh  (không quá 03
người) tham dự, đưa tin.

III. Nội dung
Kỳ họp xem xét, quyết định các nội dung sau:
1. Đề án kiên cố hóa hệ thống tuyến ĐH và giao thông nông thôn trên địa bàn

tỉnh giai đoạn 2021 – 2025;
2.  Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông

thường trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, Nam Giang, Bắc Trà My,
Đại Lộc;

3. Quy định cơ chế hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025;
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4. Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu
đô thị Hưng Thịnh mở rộng, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn;

5. Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và diện tích chuyển mục đích
sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Phước Sơn và một số địa phương khác trên
địa bàn tỉnh; 

6. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm hành chính
huyện Tây Giang;

7. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến 31/12/2020 đối với nguồn vốn
ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 được điều
chuyển, giao bổ sung cho các địa phương trong năm 2019 đến ngày 31/12/2019
chưa giải ngân hết;

8. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015
và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của HĐND tỉnh về đầu tư tu
bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

9. Đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT
(kể cả các trường dân lập nếu đảm bảo quy định) là con em gia đình có hoàn cảnh khó
khăn thuộc đối tượng hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính
phủ trong 4 tháng học kỳ I năm học 2020 - 2021 (từ tháng 9 đến tháng 12/2020); 

10. Đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

11. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2011 -2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng
Nam;

12. Đề án hỗ trợ trồng cây lấy gỗ làm nhà cho người dân các huyện trung du,
miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2035;

13. Đề án Công trình quốc phòng (CD - Qna20);
14. Báo cáo kết quả rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh có thời gian thực

hiện đến năm 2020;
15. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện quy định chế độ hỗ trợ tiền ăn cho

nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh;

16. Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

IV. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung do UBND tỉnh

trình theo luật định.
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; phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong thời gian diễn ra kỳ họp.
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4. Về tài liệu phục vụ kỳ họp:
a) Các cơ quan, đơn vị liên quan gửi đầy đủ tài liệu về các nội dung trình kỳ họp

thứ 17 (tại mục III của Kế hoạch này) 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) Các đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết sau đây chưa gửi hồ sơ về Văn phòng
HĐND tỉnh trước 17h00 ngày 05/9/2020 đề nghị UBND tỉnh khẩn trương gửi hồ sơ về
Văn phòng HĐND tỉnh trước 11h00 ngày 11/9/2020, cụ thể:

- Đề án hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT (kể
cả các trường dân lập nếu đảm bảo quy định) là con em gia đình có hoàn cảnh khó
khăn thuộc đối tượng hỗ trợ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính
phủ trong 4 tháng học kỳ I năm học 2020 - 2021 (từ tháng 9 đến tháng 12/2020).

- Điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất và diện tích chuyển mục đích
sử dụng đất năm 2020 của một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh (ngoài huyện
Phước Sơn).

- Báo cáo kết quả rà soát các nghị quyết của HĐND tỉnh có thời gian thực hiện
đến năm 2020. 

c) 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 17, 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
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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