
PHỤ LỤC
Dự kiến các nội dung trình kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh

 khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp dự kiến xem xét, quyết định các nội dung sau:
1. Đề án phát triển sự nghiệp Y tế - Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2021-2025.
2. Quyết định việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án 

nhóm C do cấp tỉnh quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn bổ sung có 
mục tiêu từ ngân sách cấp trên.

3. Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể 
thao khác, vận động viên thể thao khác đang tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

4. Quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ cụ thể tại địa phương và 
quy định mức chi đối với các nhiệm vụ chi đặc thù ở địa phương (ngoài các chế 
độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu đã quy định) để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (theo quy định tại 
Điều 4 Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính). 

5. Đề án thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
6. Quy định hỗ trợ cho Ban chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc thẩm 

định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Hội đồng thẩm định, Tổ giúp 
việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

7. Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021 - 2025.

8. Quy định mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng và dân số trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2021-2025.

9. Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công 
nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

10. Điều chỉnh Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND 
tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng 
số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021.

11. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND  ngày 12/7/2021 của 
HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân.

12. Để lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thành phố Tam Kỳ, 
thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành.
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13. Cho ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung nội 
dung về chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở 
thương mại trên địa bàn tỉnh.

14. Phương án bố trí người làm việc tại các Trung tâm kỹ thuật nông 
nghiệp cấp huyện.

15. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và triển khai các ứng 
dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh 
nghiệp.

16. Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 
theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 
của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

17. Phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021 - 2025 của Quỹ Đầu tư phát 
triển Quảng Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 48 Nghị định số 147/2020/NĐ-
CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu 
tư phát triển địa phương.

18. Phương án giải thể Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 
Quảng Nam.

19. Đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây 
dựng dự án thủy điện sông Tranh 4 trên địa bàn huyện Hiệp Đức, Tiên Phước.

20. Đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây 
dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị Cồn Tiến, thành phố Hội An.

21. Báo  cáo kết quả thực hiện phương  án  phân bổ kế hoạch vốn còn lại 
của kế hoạch đầu tư công năm 2021.

22. Bố  trí  từ  nguồn  ngân  sách  tỉnh để thanh toán nợ khối lượng hoàn 
thành các dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ  cứu  nạn  thành  phố  Tam  
Kỳ,  huyện  Thăng  Bình  và  huyện  Núi  Thành.

23. Bố trí vốn ngân sách tỉnh thực hiện bồi thường, GPMB dự án Nâng cấp, 
mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 
và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (đoạn tuyến Quốc lộ 40B), đoạn qua huyện 
Phú Ninh (phạm vi mặt cắt ngang từ 9m đến 12m).

24. Báo cáo kết quả thực hiện phương án phân bổ vốn cho các dự án: (1) 
Dự án đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân 
bay Chu Lai; (2) Dự án tuyến nối từ đường 129 đi khu tái định cư Duy Hải, giai đoạn 2.

25.  Một số nội dung khác theo thẩm quyền của HĐND tỉnh.
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