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Quảng Nam, ngày 22 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Triệu tập kỳ họp thứ 13, 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 Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân;
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 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm
kỳ 2016-2021.
1. Thời gian: 01 ngày, ngày 29 tháng 11 năm 2019 (khai mạc lúc 10 giờ
00 phút).
2. Địa điểm: Hội trường số 2, tầng II, trụ sở HĐND – UBND tỉnh (số 62 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
3. Nội dung: Xem xét quyết định về công tác nhân sự và một số nội dung
liên quan theo thẩm quyền của HĐND tỉnh (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, 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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Phan Việt Cường

PHỤ LỤC
Các nội dung trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa IX,
nhiệm kỳ 2016 - 2021
Kỳ họp xem xét, quyết định các nội dung sau:
1. Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.
2. Các nội dung về điều chuyển kế hoạch vốn, điều chỉnh cơ cấu nguồn
vốn, bố trí vốn, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020,
điều chỉnh một số nội dung về thực hiện bồi thường, GPMB tại Nghị quyết số
39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:
2.1. Điều chuyển kế hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh năm 2018 kéo dài.
2.2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án Phát triển hạ
tầng vùng an toàn khu, tuyến: Trung tâm xã Trà Linh – Măng Lùng, huyện Nam
Trà My.
2.3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và bố trí vốn từ ngân sách tỉnh để đầu
tư hoàn thành công trình Kè chống sạt lở bờ sông Cái, khu vực Trường Trung
cấp nghề Thanh niên Dân tộc – miền núi Quảng Nam.
2.4. Bổ sung dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An vào
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và phân bổ kế hoạch vốn
năm 2019 – nguồn dự phòng đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện chuẩn bị đầu tư
dự án.
2.5. Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và
phân bổ kế hoạch vốn 2019 các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn
với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi.
2.6. Đề nghị điều chỉnh một số nội dung về thực hiện bồi thường, GPMB
tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh.
3. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng (điều chỉnh
27,54 ha diện tích quy hoạch rừng phòng hộ sang rừng sản xuất) để xây dựng hồ
chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn.
4. Kinh phí thực hiện đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện
Phú Ninh.
5. Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án: Khu đô thị, dịch vụ
du lịch ven sông Cổ Cò (14 ha); dự án Khu đô thị Nam Ngọc (10,05ha); khu đô
thị Mỹ Gia (10,81 ha) tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc).
6. Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2018 – 2020.

