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NGHỊ QUYẾT 

 Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

04 tháng 12 năm 2015; 

Căn cứ kết quả kỳ họp từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2019; 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận 

của đại biểu tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 14 

với các nội dung được xem xét, quyết định như sau: 

1. Thông qua ….. nghị quyết, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. 

(chi tiết theo phụ lục … đính kèm) 

 2. Xem xét các báo cáo năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; 

công tác thanh tra kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo; trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10.  

3. Xem xét, cho ý kiến về các nội dung khác do UBND tỉnh, Thường trực 

HĐND và các ban của HĐND tỉnh trình kỳ họp: 

a) Tờ trình 7426/TTr-UBND ngày 11/12/2019 về kế hoạch biên chế công 

chức, tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 

2020. 

b) Các Báo cáo 192/BC-UBND, 193/BC-UBND ngày 02/12/2019 của 

UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND ngày 

11/12/2014 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2015-2020, 

Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về phát 

triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; đề xuất định 

hướng phát triển giai đoạn 2021-2025. 

c) Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh về tình 

hình đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung theo Cơ chế khuyến 

khích đầu tư của HĐND tỉnh. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:      /NQ-HĐND 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Quảng Nam, ngày     tháng 12  năm 2019 
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d) Báo cáo 204/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về tiến độ giải 

quyết 09 ý kiến cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tại Báo cáo 

65/BC-HĐND ngày 09/7/2019. 

đ) Báo cáo  125/BC-HĐND ngày 12/12/2019 của Thường trực HĐND tỉnh 

về kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9; tiến độ 

thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo 65/BC-HĐND ngày 

09/7/2019 về giám sát giải quyết kiến nghị  cử tri sau kỳ họp thứ 7. 

e) Báo cáo 123/BC-HĐND ngày 11/12/2019 của Ban Văn hóa – Xã hội 

HĐND tỉnh về  kết quả giám sát chuyên đề tình hình hoạt động và phát triển du 

lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2017 – 2019. 

 f) Báo cáo 132/BC-HĐND ngày 13/12/2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

về  kết quả giám sát chuyên đề công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm 

sản ngoài gỗ dưới tán rừng trên địa bàn các huyện miền núi từ năm 2016 đến 

ngày 30/6/2019.  

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất 

1. Tạm giao biên chế công chức năm 2020 như nội dung UBND tỉnh đề 

nghị tại Tờ trình 7426/TTr-UBND ngày 11/12/2019. Trong quá trình thực hiện, 

trường hợp có vướng mắc, bất cập cần điều chỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh 

phối hợp UBND tỉnh thực hiện và báo cáo lại HĐND tỉnh.  

(chi tiết theo 04  phụ lục 2, 3, 4, 5 đính kèm) 

2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương 

xây dựng kế hoạch biên chế năm 2020 trình HĐND tỉnh quyết nghị chính thức 

tại kỳ họp chuyên đề đầu năm 2020 trên các cơ sở sau: 

 a) Xây dựng bộ tiêu chí làm cơ sở giao biên chế công chức cho các đơn vị địa 

phương theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định 21/2010/NĐ-CP; trình HĐND 

tỉnh giao biên chế đảm bảo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 19 Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương và 

trình HĐND tỉnh sử dụng quỹ biên chế công chức dự phòng bổ sung các địa 

phương, đơn vị có nhu cầu bức thiết. 

b) Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo đủ nhân lực làm việc 

tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Sau khi có kết quả tuyển dụng chấm dứt sử 

dụng hợp đồng chuyên môn theo đúng quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP và 

không cấp kinh phí chi trả lương cho hợp đồng chuyên môn không đúng quy định. 

Kiên quyết cắt giảm chỉ tiêu biên chế đối với các đơn vị, địa phương còn chỉ tiêu 

nhưng không có kế hoạch sử dụng, không có nhu cầu tuyển dụng. Không bố trí 

hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

c) Hoàn thành việc thẩm định đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn toàn tỉnh; sử dụng kết quả thẩm định để làm cơ sở, căn cứ 

giao chỉ tiêu biên chế, xác định rõ số biên chế sự nghiệp giảm sau sắp xếp tổ 

chức, bộ máy. Hoàn thành đề án sắp xếp 06 cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo chủ 
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trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; đối với các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp chỉ giao định mức biên chế sự nghiệp theo số học sinh, sinh viên. 

d) Thực hiện chủ trương chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu, 

đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ về biên chế, tài chính để giảm số người làm việc và 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với các đơn vị tự đảm bảo kinh phí chi 

thường xuyên chỉ bố trí khung biên chế lãnh đạo quản lý; đơn vị sử dụng nguồn thu 

để chi trả hợp đồng lao động theo cơ chế tự chủ. 

3. Thống nhất chủ trương triển khai đề tài thực nghiệm nghiên cứu “giải 

pháp sửa chữa mặt đường bê tông xi măng áp dụng cho đường giao thông nông 

thôn trên địa bàn tỉnh”. Giao UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng 

các quy định hiện hành, sử dụng kết quả thực nghiệm hoàn chỉnh đề án kiên cố 

hóa hệ thống giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh xem 

xét, quyết định.  

Điều 3. Giao UBND tỉnh thực hiện các nội dung sau 

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh 

xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tại kỳ họp thường lệ giữa năm 

2020 như sau: 

a) Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh; 

b) Cơ chế  hỗ trợ phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; 

c) Phương án hỗ trợ chỉnh lý, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi;  

d) Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 

HĐND tỉnh về quy hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu;  

đ) Phương án hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện các địa phương miền núi hoàn 

thiện các công trình hạ tầng phục vụ các hội thi thể dục, thể thao và lễ hội văn 

hóa – thể thao dân tộc thiểu số; 

e) Đề án hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em nhà trẻ ở 06 huyện 

miền núi cao trên địa bàn tỉnh. 

2. Chỉ đạo các cơ quan phối hợp các địa phương giải quyết dứt điểm các 

vấn đề thuộc thẩm quyền nêu tại điểm b, mục 2, phần III mục A và phần II mục 

B Báo cáo 125/BC-HĐND ngày 12/12/2019 của Thường trực HĐND tỉnh. Báo 

cáo tiến độ và kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. 

3. Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008 

về phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 và 

Nghị quyết số 145/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 về điều chỉnh quy hoạch 

tổng thể phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 

2020. Xây dựng chương trình phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2020-2025 và 

những năm tiếp theo, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định, làm căn cứ để tích 

hợp vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 
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4. Triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban Dân 

tộc HĐND tỉnh tại điểm c mục 4 Báo cáo 132/BC-HĐND ngày 13/12/2019 về  

kết quả giám sát chuyên đề công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm sản 

ngoài gỗ dưới tán rừng trên địa bàn các huyện miền núi từ năm 2016 đến ngày 

30/6/2019. 

5. Xây dựng đề án khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước 

sạch tập trung giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp cuối 

năm 2020 trên cơ sở điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng nước sạch của người 

dân, nhất là đối với khu vực nông thôn; hoạt động, cơ chế vận hành đối với 05 

nhà máy nước tại các thị trấn: Tiên Kỳ, Tân An, Ái Nghĩa, Đông Phú và hệ 

thống cấp nước sinh hoạt tự chảy Tắc Pỏ - Nam Trà My; hiệu quả đầu tư, quản lý, 

vận hành khai thác đối với một số công trình cấp nước tập trung quy mô nhỏ do nhà 

nước đầu tư tại khu vực nông thôn, địa bàn khó khăn. Đồng thời, nghiên cứu đề 

xuất đầu tư theo hình thức đối tác công – tư hoặc đầu tư công các công trình 

cung cấp nước sạch khu vực miền núi.  

6. Xây dựng đề án kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và giao thông nông 

thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối 

năm 2020. Trong quá trình xây dựng đề án, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát kỹ quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch 

phát triển giao thông vận tải; tổ chức kiểm tra, thẩm định, đánh giá hiệu quả đầu 

tư, lựa chọn công trình theo thứ tự ưu tiên; khả năng cân đối nguồn vốn của các 

cấp ngân sách để đề xuất quy mô, tổng mức, cơ chế, giải pháp, phân kỳ đầu tư phù 

hợp.  

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Chính quyền các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời tuyên 

truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 14 

thông qua ngày 17  tháng 12 năm 2019./. 

Nơi nhận:                                           CHỦ TỊCH 
- UBTVQH; 

- Chính phủ 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- UBND tỉnh; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                             Phan Việt Cường 
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- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;                    gửi qua trục liên thông VB              

- TT HĐND, UBND cấp huyện;  

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, TH (Hiền).  

 

 


