Phụ lục
DANH MỤC NGHỊ QUYẾT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA
TẠI CÁC KỲ HỌP 15, 16, 17, 18 và 19 HĐND TỈNH KHÓA IX
NHIỆM KỲ 2016 - 2021
I. Kỳ ho ̣p thứ 15 (kỳ ho ̣p chuyên đề ) đươ ̣c tổ chức vào ngày 21/4/2020
Nghị quyết cá biệt
1
Nghi ̣ quyế t số 01/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về xác nhận kế t quả bầ u Phó Chủ
tich
̣ UBND tỉnh nhiêṃ kỳ 2016 – 2021 đố i với ông Hồ Quang Bửu
2
Nghi ̣quyế t số 02/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh
nhiệm kỳ 2016 – 2021 đố i với ông Võ Văn Hùng
3
Nghi ̣ quyế t số 03/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về miễn nhiệm Ủy ban UBND tỉnh
nhiệm kỳ 2016 – 2021 đố i với bà Lê Thi ̣Thủy
4
Nghi ̣ quyế t số 04/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về bầ u Ủy viên UBND tỉnh nhiêṃ
kỳ 2016 – 2021
5
Nghi ̣ quyế t số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về quyế t đinh
̣ chủ trương đầ u tư dự
án nhóm B, nhóm C sử du ̣ng vố n ngân sách Trung ương
6
Nghi ̣ quyế t số 06/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 về phương án phân bổ kế hoạch
vốn năm 2020
7
Nghi ̣quyế t số 07/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về chấ p hành chủ trương đầ u tư 15 dự
án đầ u tư xây dựng nhà ở thương ma ̣i, khu đô thi thuộc
thẩ m quyề n HĐND tỉnh
̣
8
Nghi ̣quyế t số 08/NQHĐND ngày 21/4/2020 về bổ sung quy hoa ̣ch khoáng sản làm
vât ̣liệu xây dựng thông thường trên điạ bàn tỉnh Quảng Nam đế n năm 2020, đinh
̣
hướng đế n năm 2025
9
Nghi ̣ quyế t số 09/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về bổ sung quy hoa ̣ch khoáng sản
phân tán nhỏ lẻ trên điạ bàn tin
̣ hướng đế n năm
̉ h Quảng Nam đế n năm 2020; đinh
2025
10 Nghi ̣ quyế t số 10/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về bổ sung danh mu ̣c dự án thu hồ i
đấ t, chuyể n mu ̣c đích sử du ̣ng đấ t lúa năm 2020 của các huyện: Duy Xuyên, Phú
Ninh, Bắ c Trà My và thành phố Hội An
11 Nghi ̣ quyế t số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh về kỳ ho ̣p thứ 15,
HĐND tỉnh khóa IX
Nghị quyết quy phạm pháp luật
12

13

14

Nghi ̣ quyế t số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về cơ chế khuyế n khích đầ u
tư, hỗ trơ ̣ khu xử lý chấ t thải rắ n sinh hoa ̣t tập trung trên điạ bàn tỉnh Quảng Nam
giai đoa ̣n 2020 – 2030
Nghi ̣quyế t số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về quy đinh
̣ mức phu ̣ cấ p, phu ̣
cấ p kiêm nhiệm đố i với người hoa ̣t động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố ,
Công an viên, Thôn/Khố i đội trưởng; mức bồ i dưỡng, bồ i dưỡng kiêm nhiệm đố i
với người trực tiế p tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên điạ bàn tỉnh
Nghi ̣ quyế t số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 về quy đinh
̣ mức khuyế n
khích cho các tập thể , cá nhân lập thành tích cao ta ̣i các cuộc thi thế giới, châu lu ̣c,
Đông Nam Á và toàn quố c trên điạ bàn tỉnh Quảng Nam

II. Kỳ ho ̣p thứ 16 (kỳ ho ̣p thường lê ̣giữa năm) đươ ̣c tổ chức từ ngày 14 đế n ngày
15/7/2020
Nghị quyết cá biệt
15 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu
HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
16 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh
nhiệm kỳ 2016 – 2021
17 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm
kỳ 2016 – 2021
18 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về bổ sung nhiệm vu ̣ và giai phap
̉
́
phát triể n kinh tế - xã hôi ̣6 tháng cuố i năm 2020
19 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về phê chuẩn điề u chinh quyế t toan
́
̉
thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018
20 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về bổ sung danh mục các dự án quy
hoạch vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và bố trí nguồn
vốn để thực hiện
21 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về dự kiế n kế hoa ̣ch đầ u tư công
năm 2021
22 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về quyế t đinh
̣ chủ trương đầ u tư một
số dự án nhóm B và nhóm C
23 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về cho ý kiến thực hiện thủ tục chấ p
thuân ̣ chủ trương đầ u tư và điề u chỉnh chấ p thuận chủ trương đầ u tư đối với 04 dự
án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thi trên
địa bàn tỉnh
̣
24 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về bổ sung danh mục dự án thu hồ i
đấ t, chuyể n mu ̣c đích sử du ̣ng đấ t lúa, đấ t rừng phòng hộ năm 2020
25 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về quyế t đinh
̣ biên chế công chức, tổng
số người làm việc trong đơn vi sự
̣ nghiệp công lập tỉnh Quảng Nam năm 2020
26 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về đăt ̣ tên, điều chỉnh giới hạn một số
tuyến đường ta ̣i thành phố Hôi ̣ An; thi ̣ trấ n Nam Phước, huyện Duy Xuyên; thi ̣ trấ n
Hà Lam, huyên ̣ Thăng Bin
̀ h và thi ̣trấ n Prao, huyện Đông Giang
27 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về chương trình giám sát của
HĐND tỉnh năm 2021
28 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về điề u chin
̉ h kinh phí hoa ̣t động
của HĐND tin
̉ h Quảng Nam năm 2020
29
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Nghị quyết quy phạm pháp luật
30 Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về giảm mức thu phí tham
quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
31 Nghị quyết số 05/2020/NQHĐND ngày 15/7/2020 về quy đinh
̣ một số nội dung,
mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoa ̣t động khuyế n nông trên điạ bàn
tin̉ h Quảng Nam
32 Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về quy đinh
̣ nội dung, mức chi

công tác hỗ trơ ̣ na ̣n nhân và chế độ̣ hỗ trơ ̣ na ̣n nhân theo Luât ̣phòng, chố ng mua
bán người trên điạ bàn tỉnh Quảng Nam
33 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về quy đinh
̣ việc xử lý các cơ
sở không đảm bảo yêu cầ u về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh
III. Kỳ ho ̣p thứ 17 (kỳ ho ̣p chuyên đề ) đươ ̣c tổ chức vào ngày 17/9/2020
Nghị quyết cá biệt
34 Nghị quyết 09/NQ- HĐND ngày 17/9/2020 về xây dựng chốt dân quân thường
trực tại các xã biên giới đất liên trên địa bàn tỉnh.
35 Nghị quyết 27/NQ-HĐND ngày 17/09/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
36 Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 17/09/2020 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021
37 Nghị quyết 29/NQ-HĐND ngày 17/09/2020 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021
38 Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 17/09/2020 về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021
39 Nghị quyết 31/NQ-HĐND ngày 17/09/2020 về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021
40 Nghi ̣ quyế t số 32/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về việc 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
41 Nghi ̣ quyế t 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ
thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025
42 Nghi ̣ quyế t số 34/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non
và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
43 Nghi ̣quyế t số 35/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về việc cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp
thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Hưng Thịnh mở rộng, thị xã Điện Bàn
44 Nghi ̣ quyế t số 36/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về quyết định chủ trương đầu tư dự
án Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang
45 Nghi ̣quyế t số 37/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án
thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020
46 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án Kiên cố
hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn
2021 – 2025
47 Nghi ̣ quyế t số 39/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết
số 126/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử
dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai đoạn
đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
48 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa IX
Nghị quyết quy phạm pháp luật
49 Nghi ̣ quyế t số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số

01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp
tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020
IV. Kỳ ho ̣p thứ 18 (kỳ ho ̣p chuyên đề ) đươ ̣c tổ chức vào ngày 02/11/2020
Nghị quyết cá biệt
50 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đố i với ông Huỳnh
Khánh Toàn
51 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đố i với ông Trần Đình Tùng
52 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đố i với ông Võ Hồng
53 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội
đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đố i với ông Nguyễn
Hoàng Minh
54 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đố i với ông Phan Văn Chín
55 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông ông Nguyễn
Văn Hai
56 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đố i với ông Huỳnh Tấn Triều
57 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông
Võ Hồng
58 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông
Nguyễn Hoàng Minh
59 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông
Huỳnh Khánh Toàn
60 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông
Trần Đình Tùng
61 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông
Phan Văn Chín
62 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông
Nguyễn Văn Hai
63 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về bổ sung Nghị quyết 126/2014/NQHĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác
và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam giai

đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
64 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về bổ sung danh mục dự án thu hồi
đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020
65 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về quyết định chủ trương đầu tư dự
án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công)
66 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về việc cho ý kiến thực hiện thủ
tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới
Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.
67 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa IX
Nghị quyết quy phạm pháp luật
68 Nghi ̣quyế t số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về quy định nội dung và mức
chi hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025
69 Nghi ̣ quyế t số 10/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 về quy định nội dung, mức
chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức và thi (xét) nâng ngạch công chức,
thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
IV. Kỳ ho ̣p thứ 19 (kỳ ho ̣p chuyên đề ) đươ ̣c tổ chức vào ngày 20/11/2020
Nghị quyết cá biệt
70 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
71 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
72 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về việc việc bầu Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021
73 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về việc việc bầu Ủy viên Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016 – 2021
74 Nghị quyết số 63 /NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất
khu công nghiệp đến năm 2020 và chỉ tiêu chuyển mục đích đất rừng sản xuất
sang đất phi nông nghiệp kỳ cuối (2016 - 2020) của các huyện: Núi Thành, Thăng
Bình, Tiên Phước.
75 Nghị quyết số: 64/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về việc cho ý kiến thực hiện thủ tục
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư phía Nam thị trấn
Nam Phước, huyện Duy Xuyên.
76 Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân
tỉnh khóa IX
Nghị quyết quy phạm pháp luật
77 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về quy định nguyên tắc, tiêu
chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025
78 Nghị quyết số 12 /2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 về quy định phân cấp nhiệm
vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa
bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025

