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QUYẾT ĐỊNH
Triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019),
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Căn cứ Luâ ̣t Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa
IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày
19 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triệu tập kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 12 năm 2019 (khai
mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 16 tháng 12 năm 2019).
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam, số 62 đường Hùng
Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
3. Nội dung: Xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của
HĐND tỉnh theo luật định (gửi kèm phụ lục các nội dung trình kỳ họp).
Điều 2. Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 có
trách nhiệm tham dự kỳ họp; trường hợp không tham dự phải được sự đồng ý
của Thường trực HĐND tỉnh. Tài liệu kỳ họp được đăng tải trên Trang thông tin
điện tử của Hội đồng nhân dân tỉnh tại địa chỉ dbnd.quangnam.gov.vn, mục TÀI
LIỆU KỲ HỌP (từ ngày 02/12/2019), đề nghị đại biểu truy cập, tra cứu.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban của
Hội đồng nhân dân, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ
quan liên quan phối hợp chuẩn bị nội dung kỳ họp./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, CVTH.
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Nguyễn Hoàng Minh

PHỤ LỤC
Các nội dung trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019),
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
A. HĐND tỉnh xem xét các báo cáo
A.1 Nội dung thường kỳ
1. Các báo cáo công tác năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban
của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân
tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
2. Các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình năm 2019: thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác
thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống
tham nhũng; công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
3. Báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình quyết toán thu chi ngân sách năm
2018; báo cáo tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân
sách do tỉnh quản lý năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; giải quyết kiến
nghị cử tri gửi đến HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX.
4. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải
quyết ý kiến cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 79/BC-UBND
ngày 29/5/2019.
5. Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về đề án và dự thảo nghị
quyết trình kỳ họp.
A.2 Nội dung chuyên đề
1. Các báo cáo của UBND tỉnh theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh
- Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày
11/12/2014 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa mặt đường các tuyến ĐH trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian đến.
- Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày
07/7/2015 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian đến.
- Kết quả thực hiện Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015;
Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ
sung Điều 3 Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh
về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai
đoạn 2016-2020; đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian đến.
2. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề của
HĐND tỉnh về "Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay".

3. Báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh:
- Kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa – Xã hội về “Tình hình
hoạt động và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng (làng nghề) tại một
số địa phương trên địa bàn tỉnh”.
- Kết quả giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc về “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”.
B. HĐND tỉnh quyết định các nội dung
B.1 Nội dung thường kỳ theo luật định
1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;
2. Quyết toán ngân sách năm 2018;
3. Bổ sung danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020;
4. Kế hoạch đầu tư công năm 2020;
5. Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và nhóm C trọng
điểm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh;
6. Dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020;
7. Danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa,
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020;
8. Quy định bảng giá đất 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh;
9. Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị
sự nghiệp công lập năm 2020;
10. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh
khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;
11. Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020.
B.2 Nội dung chuyên đề
1. Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu
học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2022;
2. Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của
Nhà nước thuô ̣c tỉnh Quảng Nam;
3. Cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ liên kết sản xuất theo Nghị
định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến
khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,
giai đoạn 2020-2025;
4. Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

B.3 Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh
C. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đồng thời thực hiện các công việc sau
1. Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.
2. Nghe Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh thông báo về công tác xây
dựng chính quyền năm 2019.

