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QUYẾT ĐỊNH
Triệu tập kỳ họp thứ 11, 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 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm
kỳ 2016-2021.
1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 02 đến ngày 03 tháng 10 năm 2019 (khai
mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 02 tháng 10 năm 2019).
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 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 17/9/2019, đề nghị đại biểu thường xuyên 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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Võ Hồng

PHỤ LỤC
Các nội dung trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX,
nhiệm kỳ 2016 - 2021
A. Kỳ họp xem xét, quyết định các nội dung sau:
1. Đề án triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày
24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công
chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ
dân phố.
2. Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam giai đoạn 2019 – 2021.
3. Đề án thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
4. Quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia
giữa các cấp ngân sách ở địa phương.
5. Bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất
rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019.
6. Chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm thuộc
thẩm quyền của HĐND tỉnh.
7. Đề án quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển Bóng đá chuyên
nghiệp tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 – 2020.
8. Mức chi hỗ trợ cai nghiện tự nguyện.
9. Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên
môn của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.
10. Quy định mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân lập được thành tích
cao tại các cuộc thi, kỳ thi thế giới (quốc tế), châu lục, khu vực Đông Nam Á và
toàn quốc (quốc gia) trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao,
khoa học, công nghệ và kỹ thuật, văn hóa, nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh.
11. Đề án đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Tam
Kỳ, thị trấn Tân An huyện Hiệp Đức và đường ven biển tỉnh Quảng Nam.
B. Xem xét các báo cáo chuyên đề:
1. Phương án hỗ trợ kinh phí đo đạc bổ sung, chỉnh lý, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất lâm nghiệp 09
huyện miền núi.
2. Phương án tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công với
cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng
Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.
3. Báo cáo chuyên đề về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, quy định quản lý
chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

4. Kết quả giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về nội dung “Công
tác huy động, quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp của người dân ở
cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018”.

