
  

 

 

 

 

             DỰ THẢO LẦN 2   

(Đã hoàn chỉnh theo góp ý của đại biểu) 

NGHỊ QUYẾT 

 Kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BA 
 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ kết quả kỳ họp thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2021; 

 h o đề nghị của  hư ng t  c  ội đồng nh n   n tỉnh;    iến thảo   ận của 

đại  iể  Hội đồng nhân dân tại  ỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn thành 

chương trình kỳ họp thứ ba với các nội dung được xem xét, quyết định như sau: 

1. Thông qua 19 nghị quyết quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. 

1.1. Nghị quyết cá biệt 

- Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt 

tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

- Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

thông qua các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

- Nghị quyết số …./NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn 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 29 tháng 9 năm 2021 
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- Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn 

ngân sách địa phương. 

- Nghị quyết số …./NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026. 

- Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về thông qua đề án xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh 

Quảng Nam. 

- Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách 

trung ương và ngân sách địa phương.  

- Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ 

sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 của các các huyện: Nông Sơn, Đại Lộc, 

Bắc Trà My, Nam Trà My, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn và thị xã Điện Bàn. 

- Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 29/9/202 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị 

quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, số 53/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 29/9/2021  của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu 

tư xây dựng các dự án: Nâng cấp Nghĩa trang Nhân dân xã Tam Phú, thành phố 

Tam Kỳ; đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 KV dùng 

chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia. 

1.2. Nghị quyết quy phạm pháp luật 

- Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định mức thu dịch vụ và chính sách hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng 

thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-

HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức 

danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở 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. 

- Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

- Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. 
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- Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

- Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình 

cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

- Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

2. Xem xét, cho ý kiến về các nội dung khác do Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

kỳ họp: 

2.1. Tờ trình số 4732/TTr-UBND ngày 27/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

đề nghị đính chính tọa độ biển báo “vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, xã 

Tr’hy, huyện Tây Giang. 

2.2. Tờ trình số 6137/TTr-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 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. 

2.3. Tờ trình số 6379/TTr-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về đề nghị xem xét, thống nhất miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho 

học sinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 

về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

2.4. Tờ trình số 6249/TTr-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về đề nghị xem xét thông qua vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường 

tỉnh Quảng Nam. 

2.5. Tờ trình số 6254/TTr-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về đề nghị bố trí vốn thực hiện dự án Sửa chữa, cải tạo cầu Duy Phước - Cẩm 

Kim và đường giao thông khu vực huyện Duy Xuyên, thành phố Hội An; bổ sung 

nguồn vốn bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng cầu Bình Đào trên 

tuyến Quốc lộ 14E; phương án phân bổ nguồn thu sử dụng đất năm 2020 chuyển 

sang năm 2021 cho các dự án đã cắt giảm bù hụt thu. 

2.6. Tờ trình số 6279/TTr-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho huyện Nam Giang thực hiện 

công tác giải phóng mặt bằng dự án Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam 

Giang; kéo dài thời gian giải ngân đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 

nguồn ngân sách tỉnh; phân bổ vốn đầu tư cho một số dự án. 
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2.7. Tờ trình số 6145/TTr-UBND ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn 

tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên và thành 

phố Hội An. 

2.8. Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc hỗ trợ Tổ Giám sát và Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 

cộng đồng. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất các nội dung sau: 

1. Đính chính tọa độ biển báo “vành đai biên giới” tại thôn Abaanh II, xã 

Tr’hy, huyện Tây Giang thành: X = 57050, Y = 50180 (đường đi mốc quốc giới 

687), cách đường biên giới 930 mét. 

2. Bổ sung 02 biên chế công chức đối với Sở Xây dựng; sau khi bổ sung Sở 
Xây dựng có 37 biên chế. Tổng biên chế công chức trên địa bàn tỉnh là 3.126. 

3. Không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với 41.351 học sinh 

tại thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch 

Covid-19 về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, với số tiền khoảng 

13.900.000.000 đồng. Ngân sách nhà nước cấp bù kinh phí hoạt động cho các cơ sở 

giáo dục theo quy định hiện hành. Ngoài ra, theo diễn biến dịch bệnh, Ủy ban nhân 

dân tổng hợp trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định 

phạm vi, đối tượng, thời gian không thu học phí cho phù hợp, báo cáo Hội đồng 

nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo đúng quy định tại Nghị quyết 268/NQ-

UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép 

Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của 

luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Cấp vốn điều lệ ban đầu của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh là 

10.000.000.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đảm bảo điều kiện thành lập 

Quỹ theo quy định. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục thành lập 

Quỹ Bảo vệ môi trường; đồng thời, tổ chức hoạt động, xây dựng điều lệ tổ chức, 

hoạt động và quản lý Quỹ theo quy định, chú trọng khâu thẩm định đối tượng hỗ 

trợ cho vay (năng lực tài chính, khả năng hoạt động...) để quyết định mức cho 

vay thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường phù hợp, nhằm phát huy vai trò 

của Quỹ; tăng cường các giải pháp kiểm soát việc quản lý, sử dụng nhằm nâng 

cao chất lượng hoạt động của Quỹ. Hằng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tình 

hình hoạt động của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật.  

5. Bố trí ngân sách tỉnh 2.217.101.000 đồng để thực hiện dự án Sửa chữa, cải 

tạo cầu Duy Phước - Cẩm Kim và đường giao thông khu vực Duy Xuyên, thành phố 

Hội An. 

6. Bố trí ngân sách tỉnh 7.312.700.000 đồng để hoàn trả ngân sách huyện 

Thăng Bình đã ứng trước, thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ xây 

dựng cầu Bình Đào trên tuyến Quốc lộ 14E. 



5 

   

7. Sử dụng số tiền 50.000.000.000 đồng trong tổng số tiền 80.000.000.000 

đồng dự nguồn để cấp lại tiền sử dụng đất phát sinh năm 2021 cho các địa 

phương theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh để phân bổ cho các dự án đầu tư đã bị cắt giảm theo đề nghị của Ủy ban 

nhân dân tỉnh: Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2 

(phân bổ 7.000.000.000 đồng); dự án Khu tưởng niệm cuộc đấu tranh Cây Cốc 

(phân bổ 5.000.000.000 đồng); dự án Phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai 

tỉnh Quảng Nam khu vực huyện Thăng Bình, Phú Ninh, Điện Bàn (phân bổ 

13.000.000.000 đồng); dự án Đường giao thông từ ĐH3.ĐL (Đại An) đi trung 

tâm hành chính huyện Đại Lộc (phân bổ 13.000.000.000 đồng); dự án Đường nội 

thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang (phân bổ 7.000.000.000 đồng); dự án 

Cụm công nghiệp Tây An 1 (phân bổ 5.000.000.000 đồng). 

8. Hỗ trợ 6.000.000.000 đồng từ ngân sách tỉnh cho huyện Nam Giang để 

thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Doanh trại Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện Nam Giang. 

9. Phân bổ số tiền 109.579.000.000 đồng từ nguồn ngân sách huyện Thăng 

Bình nộp trả ngân sách tỉnh do không giải ngân hết theo thời gian quy định để 

thanh toán nợ khối lượng theo quyết toán dự án hoàn thành đã phê duyệt đối với 

dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 1) với số 

tiền 7.604.642.600 đồng; chi tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án 

Khu tái định cư ven biển Bình Minh (giai đoạn 1) với số tiền 1.956.274.000 

đồng và hỗ trợ có mục tiêu cho huyện Thăng Bình 100.018.083.400 đồng để 

đầu tư dự án Khu dân cư Trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 2). Đề nghị Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác theo dõi, quản lý, điều hành ngân 

sách, tránh tình trạng để xảy ra chậm giải ngân kế hoạch vốn nhưng không kịp 

thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. 

10. Kéo dài thời gian giải ngân đến 31/12/2021 đối với kế hoạch vốn ngân 

sách tỉnh năm 2019 còn lại chưa giải ngân hết với số tiền 30.676.225.340 đồng của 

19 dự án theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện hoàn 

thành mục tiêu đầu tư. 

11. Quyết định điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án Sửa chữa, cải tạo 

02 đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim, huyện Duy Xuyên 

và thành phố Hội An từ 49.742.000.000 đồng lên 52.175.197.000 đồng, trong đó 

phần vốn tăng thêm (2.433.197.000 đồng) sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; 

đồng thời, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án sử dụng 100% vốn ngân sách tỉnh. 

12. Bổ sung danh mục cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc cũ của Công an huyện 

Núi Thành vào dự kiến đầu tư công năm 2022 với tổng mức 6.968.000.000 đồng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh thống nhất, quyết nghị tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này theo 

quy định của pháp luật. 
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2. Chính quyền các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời tuyên 

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

nhân dân tỉnh thông qua.  

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu 

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

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ 

ba thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- Chính phủ; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- BTVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;   
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;   

- TTXVN tại Quảng Nam; Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 
- Lưu: VT, CTHĐND.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 
 

 

 

 

 

 


