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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:      /BC-HĐND 

DỰ THẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày     tháng 3 năm 2020 

BÁO CÁO 

Nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2020 

 

I. Đánh giá việc thực hiện kết luận phiên họp Thường trực HĐND 

tỉnh tháng 02/2020 

1. Phối hợp chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) 

Trong tháng qua, mặc dù tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã tích cực tổ chức các phiên họp thông 

qua dự thảo các đề án, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu 

hoàn chỉnh các nội dung.  

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh linh hoạt tổ chức 

làm việc với các đơn vị, địa phương phục vụ hoạt động thẩm tra các nội dung trình 

kỳ họp. 

Căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với 

UBND tỉnh chuyển 02 nội dung sang kỳ họp thường lệ giữa năm (quyết định 

biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 

2020; Đề án quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp người hoạt động 

không chuyên trách thôn và mức chi bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công 

việc của thôn); bổ sung chương trình kỳ họp 02 nội dung (Quy định một số mức 

chi đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh; 

thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền). Như vậy, đến thời điểm hiện tại có 

12 nội dung sẽ được xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ151.  

                                                 
1 Tổng số có 12 nội dung trình kỳ họp chuyên đề, gồm: 

1. Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật Đầu tư công 

năm 2019; 

2. Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc thẩm quyền HĐND 

tỉnh; 

3. Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (cho ý kiến lần 01); 

4. Phương án phân bổ các nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019 còn lại; 

5. Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 

2020; 

6. Bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025; 

7. Bổ sung quy hoạch khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 

2025; 

8. Cơ chế hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030; 

9. Quy định một số mức chi đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh; 

10. Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2020 của các huyện: Duy Xuyên, 

Phú Ninh, Hội An, Thăng Bình, Bắc Trà My; 

11. Quy định mức khuyến khích cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi….. 

12. Thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền 
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Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo hoàn chỉnh nội dung trình HĐND tỉnh 

xem xét quyết định theo thẩm quyền đối với một số vấn đề đã được Thường trực 

HĐND tỉnh cho ý kiến về chủ trương, nguyên tắc như: loại 05 dự án khỏi kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; phương án phân bổ nguồn tiết kiệm 

chi ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch năm 2020.   

Đến nay, việc gửi các tờ trình chính thức của UBND tỉnh cơ bản đảm bảo 

theo thời gian quy định; đến 11 giờ ngày 25/3/2020 còn 11 dự án đầu tư công2, 01 

nội dung (quy định mức chi phòng chống dịch bệnh Covid – 19) chưa có tờ trình 

chính thức. Văn phòng HĐND tỉnh đã kịp thời đăng tải tài liệu lên Trang thông 

tin điện tử HĐND tỉnh phục vụ công tác thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và 

nghiên cứu của đại biểu HĐND tỉnh.  

Riêng các nội dung liên quan dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 – 2025, đề nghị UBND tỉnh, các ngành trao đổi thêm việc trình kỳ họp 

thứ 15 ban hành nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển từ nguồn 

vốn ngân sách tập trung và nguyên tắc, tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng 

nguồn vốn đầu tư công kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; trong 

đó tập trung các nội dung về cơ sở pháp lý trình HĐND tỉnh; đánh giá kết quả 

thực hiện các chủ trương, quy định về phân cấp đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 

– 2020; cơ sở đề xuất quy định về phân cấp, định hướng kế hoạch đầu tư công 

giai đoạn 2021 – 2025,…).  

2. Thực hiện các nội dung khác 

Thực hiện kết luận phiên họp tháng 2, UBND tỉnh cũng đã ban hành kế 

hoạch thi tuyển công chức hành chính năm 2020; phối hợp với Thường trực 

HĐND tỉnh thống nhất cụ thể hóa chủ trương, biện pháp xây dựng nông thôn 

mới năm 2020 theo chủ trương đã được HĐND tỉnh quyết nghị tại Nghị quyết 

39/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, để chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp giải trình việc chấp 

hành pháp luật về đầu tư công, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

số 10/KH-HĐND ngày 09/3/2020 xác định rõ nội dung, chủ thể và các đối 

tượng tham gia giải trình. Theo phân công, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

đã có văn bản đề nghị các đơn vị báo cáo nội dung theo yêu cầu.  

Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh vẫn chưa gửi nội dung báo cáo “Thực trạng 

thi hành pháp luật về đầu tư công; công tác phối hợp triển khai thực hiện các dự 

án đầu tư nhóm B và C trọng điểm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ 

trương đầu tư từ năm 2016 đến năm 2019”; một số đơn vị đã gửi báo cáo nhưng 

nội dung còn sơ sài, chưa đầy đủ theo đề cương yêu cầu3. 

 

 

                                                 
2 Chi tiết theo phụ lục 1 
3 Nội dung báo cáo của các BQL dự án xây dựng cấp tỉnh 
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II. Xem xét báo cáo kết quả khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh 

Theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã tổ chức khảo 

sát thực tế tại 05 địa phương và có Báo cáo số 07/BC-HĐND ngày 12/3/2020 về 

kết quả khảo sát tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và 

thôn, tổ dân phố; tổ chức và hoạt động của Công an xã theo lộ trình bố trí công an 

chính quy (gửi kèm nội dung Báo cáo 07/BC-HĐND).  

Qua xem xét Báo cáo số 07/BC-HĐND, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết còn một số hạn chế, cơ quan chuyên môn 

chưa kịp thời hướng dẫn thực hiện các quy định mới so với trước, cách hiểu và 

áp dụng quy định tại Nghị quyết chưa thống nhất. Bên cạnh đó, việc thực hiện lộ 

trình bố trí công an chính quy về xã tại một số nơi còn chậm. Tại phiên họp này 

đề nghị Ban Pháp chế báo cáo chi tiết, cụ thể về kết quả khảo sát, các vấn đề kiến 

nghị đề xuất; đề nghị UBND tỉnh và các ngành trao đổi thêm về các vướng mắc 

trong thực hiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và hướng khắc 

phục. 

Trong thời gian đến, ngoài việc thực hiện ý kiến của Thường trực HĐND 

tỉnh tại Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 16/3/20204, đề nghị UBND tỉnh tích 

cực chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết, hướng dẫn rõ việc bố trí và chi trả chế độ 

đối với các chức danh chủ tịch hội đặc thù, chấn chỉnh các trường hợp UBND cấp 

xã hợp đồng thêm người làm việc tại xã ngoài định mức quy định; chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc lộ trình bố trí công an chính quy về cấp xã, tránh trường hợp mặc 

dù chưa bố trí công an chính quy nhưng không bố trí lực lượng công an bán chuyên 

trách. 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức họp giao ban trực tuyến 

với các ngành, địa phương về các vấn đề liên quan định hướng sửa đổi, bổ sung 

các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ chính sách đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Văn phòng HĐND tỉnh, Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức họp. 

III. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác 

1. Chuẩn bị nội dung phiên họp giải trình các vấn đề liên quan kết quả 

điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2019; việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo các năm 

2019, 2020. 

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020, dự kiến trong khoảng thời gian 

cuối tháng 4, đầu tháng 5/2020, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức giải trình nội 

dung liên quan kết quả triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, trong đó tập trung 

                                                 
4 UBND tỉnh nghiên cứu các nội dung tại Báo cáo số 07/BC-HĐND của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, chỉ đạo cơ 

quan chuyên môn phối hợp hướng dẫn cụ thể trong thực hiện Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 

của HĐND tỉnh, nhất là các nội dung liên quan tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bố trí các chức danh; thẩm 

định chặt chẽ trong giải quyết chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư. 
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đánh giá Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến 

khích thoát nghèo bền vững từ năm 2017 đến nay; việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo 

các năm 2019, 2020. Để chuẩn bị chu đáo nội dung trình phiên họp, Thường trực 

HĐND tỉnh đề nghị: 

UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị nội dung báo cáo “Tình hình, kết quả thực hiện 

chỉ tiêu giảm nghèo, chính sách khuyến khích thoát nghèo theo Nghị quyết 

13/2017/NQ-HĐND từ năm 2017 đến nay”. Nội dung báo cáo cần tập trung làm rõ 

kết quả đạt được, hạn chế vướng mắc và đề xuất giải pháp trong thời gian đến. 

Ban Văn hóa – Xã hội tổ chức khảo sát, nắm thông tin về các nội dung tổ chức 

giải trình; gửi báo cáo kết quả khảo sát về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 10 

ngày trước thời điểm dự kiến tổ chức phiên họp giải trình. 

Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế 

hoạch tổ chức phiên họp; xác định rõ thời hạn, tiến độ và trách nhiệm từng cơ 

quan trong công tác chuẩn bị nội dung trình phiên họp. 

 2. Rà soát, đánh giá nghị quyết của HĐND tỉnh 

Tại Công văn số 456/HĐND-VP ngày 29/10/2019 về xử lý kết quả rà soát 

Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện 21 nghị quyết trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới phù hợp với 

tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa hoàn thiện nội dung 

báo cáo rà soát, đánh giá theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh. 

Ngoài ra, qua tổng hợp có 18 nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành quy định 

về cơ chế chính sách có thời gian thực hiện đến năm 2020 cần được rà soát, đánh 

giá để kịp thời ban hành cơ chế hỗ trợ cho giai đoạn 2021-2025 (chi tiết 

18 nghị quyết theo phụ lục 2). Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn thực hiện và phối hợp Thường trực HĐND trình kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2020 các báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết, làm cơ sở để 

HĐND tỉnh cho định hướng về chủ trương xây dựng cơ chế, chính sách giai đoạn 

2021 – 2025 phù hợp. 

3. Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 16 – kỳ họp thường 

kỳ giữa năm 2020 

Ngoài các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm (theo kế hoạch tổ chức 

kỳ họp), nội dung chuyển từ kỳ 15 sang. Qua theo dõi có khá nhiều nội dung đã 

được HĐND cho chủ trương, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các ngành chuẩn bị 

(31 nội dung, trong đó 10 báo cáo thường lệ, 21 nội dung chuyên 

đề - chi tiết theo phụ lục 3). 

 Dự kiến nội dung chuyên đề trình kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020 khá 

nhiều, để đảm bảo tính khả thi đề nghị UBND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và 

các cơ quan chuyên môn thảo luận về cơ sở pháp lý, thực tiễn khi đề xuất xây 

dựng các đề án, dự thảo nghị quyết; tiến độ chuẩn bị, dự kiến nguồn lực thực 
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hiện,.. để Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh quyết định các nội dung 

đưa vào chương trình kỳ họp. 

IV. Hoạt động của Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh thời 

gian qua và một số nhiệm vụ trong tâm thời gian đến 

1. Hoạt động thời gian qua 

- Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chuẩn bị nội dung trình họp thứ 15;  Các 

ban HĐND tỉnh làm việc với các ngành, địa phương về các nội dung trình kỳ họp 

chuyên đề. 

- Ban Kinh tế - Ngân sách rà soát các thủ tục pháp lý liên quan 18 dự án đầu 

tư xây dựng nhà ở trình HĐND tỉnh cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư; làm 

việc với các đơn vị liên quan tham mưu Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến 

phương án sử dụng nguồn vốn NSNN năm 2019 còn lại; tham mưu chuẩn bị nội 

dung phục vụ phiên họp giải trình việc chấp hành pháp luật về đầu tư công. 

- Các ban của HĐND tỉnh tiến hành khảo sát các nội dung liên quan tình 

hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, cụ thể: 

+ Ban Pháp chế tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã và thôn; tổ chức và hoạt động của Công an xã theo lộ 

trình bố trí công an chính quy trên địa bàn tỉnh. 

+ Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 

13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về chính sách khuyến khích thoát nghèo 

bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021, Nghị quyết số 

49/2018/NQHĐND ngày 06/12/2018 về chính sách cải thiện mức sống cho một 

số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và 

bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. 

+ Ban Dân tộc khảo sát, đánh giá công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 46/2018/NQ-HĐND về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ 

rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2020. 

- Tiếp công dân thường kỳ, xử lý đơn thư; tiếp xúc cử tri, thông tin đến cử 

tri về kết quả các kỳ họp. 

- Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết một số vấn đề phát sinh: 

+ Cho ý kiến về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 và bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư phần còn lại của dự án Cơ sở hạ 

tầng Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành; việc 

hoàn thiện một số khu tái định cư trên địa bàn huyện Núi Thành. 

+ Cho ý kiến về một số chủ trương, biện pháp xây dựng nông thôn mới 

trong thời gian đến theo đề nghị của UBND tỉnh. 

+ Cho ý kiến việc bổ sung khu vực khoáng sản vàng tại Núi Vú, xã Tiên 

Phong, huyện Tiên Phước diện tích 6,72 ha (đã được Bộ Tài Nguyên và Môi 
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trường phê duyệt kết quả khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ) 

vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của tỉnh. 

+ Cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh 

thuộc kế hoạch năm 2020 theo đề nghị của UBND tỉnh. 

+ Cho ý kiến về việc loại khỏi kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh đối với 05 dự án: Hoàn thiện hiện đại hóa hồ 

sơ bản đồ địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam; Cầu Phước Trạch, thành phố 

Hội An; Kè khẩn cấp chống sạt khu vực Cửa Lở, xã Tam Hải, huyện Núi Thành; 

Cấp nước cho các khu nông nghiệp công nghệ cao vùng Đông tỉnh Quảng Nam; 

Nâng cấp và mở rộng đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ. 

+ Cho ý kiến phương án sử dụng nguồn vốn NSNN 2019 còn lại. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến 

- Tổ chức kỳ họp thứ 15 theo kế hoạch. 

- Tổ chức phiên họp giải trình về nội dung “chấp hành pháp luật về đầu tư 

công; công tác phối hợp triển khai thực hiện các dự án đầu tư công sau khi được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư”. 

- Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo xây dựng dự thảo nghị quyết về chương 

trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; theo dõi, giám sát việc thực hiện các 

nghị quyết của HĐND tỉnh; giải quyết YKCT, thực hiện kiến nghị sau giám sát 

trên tất cả các lĩnh vực. 

- Tổ chức hội nghị trực tuyến với các ngành, địa phương về các vấn đề liên 

quan định hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ chính 

sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, người trực tiếp tham gia 

công việc ở thôn. 

- Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức khảo sát thực tế các dự án trình HĐND 

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo kế hoạch. 

- Ban Văn hóa – Xã hội, Ban Dân tộc tiếp tục các cuộc khảo sát theo 

kế hoạch. 

- Làm việc với các ngành, địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh theo 

đề nghị của UBND tỉnh. 

- Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết một số vấn đề phát sinh và thực hiện 

các nhiệm vụ theo thẩm quyền. 

Trên đây là dự thảo nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh 

tháng 03/2020./. 

Nơi nhận: 

- Ban TVTU (b/c) 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các ban của HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

Lê Quang Trung 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC 11 DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHƯA HOÀN THIỆN THỦ TỤC TRÌNH HĐND 

TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

 (tính đến 11 giờ ngày 25/3/2020 

STT DỰ ÁN CHỦ ĐẦU TƯ 

I. Dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh 

1  Kiên cố hóa kè đập phụ Tây Yên 
Cty TNHH MTV khai 

thác thủy lợi QN 

2  
Đường nội bộ trung tâm hành chính huyện Tây 

Giang 
UBND huyện Tây Giang 

3  
Đường giao thông nối xã Phước Năng-Phước 

Chánh 
UBND huyện Phước Sơn 

4  
Sửa chữa trụ sở làm việc Liên Minh Hợp tác xã 

tỉnh 
Liên minh HTX tỉnh 

5  Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An UBND huyện Quế Sơn 

6 Dự án xử lý nhước thải khu công nghiệp Tây Yên 
UBND thanh phố Tam 

Kỳ 

II. Dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương 

1  Điểm ĐCĐC tập trung thôn A Cấp, xã A Nông UBND huyện Tây Giang 

2  

Đường giao thông kết nói các tiểu vùng sản xuất 

nguyên liệu nông-lâm nghiệp với các khu, cụm 

công nghiệp Quế Sơn  

UBND huyện Quế Sơn 

3  
Ốn định đời sống và sản xuất người dân tái định 

cư thủy điện Sông Bung 4 

UBND huyện Nam 

Giang 

4  
Kè chống sạt lờ bờ sông Thu bồn khu vực thôn Phú 

Đa, xã Duy Thu 

UBND huyện Duy 

Xuyên 

5  
Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang 

thiết bị cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam 
Sở LĐ-TB&XH 
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Phụ lục 2: 

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT QPPL CÓ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2020 

ĐỀ NGHỊ RÀ SOÁT ĐÁNH GIÁ 

TT  
Số ký hiệu, ngày 

tháng năm ban hành  
Tên Nghị quyết 

1 

Nghị quyết số 

87/2013/NQ-HĐND 

ngày 4/7/2013 

Về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2011-2020 

2 

Nghị quyết số 

125/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2014 

Về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, 

siêu thị và trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2014-2020 

3 

Nghị quyết 

161/2015/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2015 

Về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 

4 

Nghị quyết số 

181/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 

Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2014 về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 

dụng khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

năm 2030 

5 

Nghị quyết số 

183/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 

Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư 

phát triển từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập 

trung giai đoạn 2016-2020 

6 

Nghị quyết số 

193/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 

Quy định mức hỗ trợ các hoạt động về phát triển sản 

xuất và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2016-2020 

7 

Nghị quyết số 

194/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 

Về quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên 

địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2016-2020 định hướng đến năm 2030 

8 

Nghị quyết số 

12/2016/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2016 

Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án 

trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2016-2020 

9 

Nghị quyết số 

31/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 

Quy định chính sách đối với học sinh và giáo viên các 

trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 

– 2021 

10 

Nghị quyết số 

36/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 

Về một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố 

Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành đến năm 

2020 

11 

Nghị quyết số 

41/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 

Quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Đội Công tác xã 

hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017 - 

2020 

12  
Nghị quyết 

202/2016/NQ-HĐND 

ngày 26/4/2016 

Về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây 

dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 

 

 

13 

Nghị quyết số 

205/2016/NQ-HĐND 

ngày 26/4/2016 

Cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu 

và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 

14 

Nghị quyết số 

12/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/4/2017 

Về phát triển kinh tế-xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam 

giai đoa6n 2017-2020, định hướng đến năm 2025 
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15  
Nghị quyết số 

13/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 

Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 

HĐND tỉnh về một số cơ chế đối với thành phố Tam Kỳ, 

thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành 

đến năm 2020 

16 

Nghị quyết số 

31/2018/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1, Điều 2 Nghị 

quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền 

núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng 

đến năm 2025 

17 

Nghị quyết số 

46/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 

Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng 

tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 - 

2020 

18 

Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/07/2019 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 161/2015/NQ 

HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích 

cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 
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Phụ lục 3: 

TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN TRÌNH KỲ HỌP THỨ 16 - HĐND TỈNH 

KHÓA IX (tổ chức tháng 7/2020) 

TT  Nội dung  
Cơ quan 

chủ trì  
Ghi chú 

 

Báo cáo theo quy định 

1  

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 

tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 

năm 2020.  

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

 

2 

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 

thángđầu năm 2020; công tác thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

Sở Tài 

chính  
 

3 

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi 

phạmpháp luật 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 

Công an 

tỉnh  
 

4 

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết đơnthư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng 

chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. 

Thanh tra 

tỉnh 
 

5  
Bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (nếu 

có).  

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu tư 

 

6  Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021.  

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu tư 

 

7  
Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021- 2025 (cho ý kiến lần 2)  

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư  

 

8 

Danh mục (bổ sung) 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 (nếu có). 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 

9  
Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND 

tỉnh 6 tháng đầu năm 2020. 

Văn phòng 

UBND 

tỉnh 

 

10  
Điều chỉnh Quyết toán ngân sách nhà nước năm 

2018  

Sở Tài 

chính 

Đề nghị Sở Tài chính 

trao đổi cụ thể hơn 

Nội dung chuyên đề theo chủ trương HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao nhiệm vụ ngay từ đầu 

năm 2020 

1  
Hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo  

Sở Khoa 

học 

và Công 

nghệ 

UBND tỉnh giao nhiệm 

vụ,  đề nghị trao đổi về cơ 

sở pháp lý trình HĐND 

tỉnh 

 

2  

Phương án hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện các 

địa phương miền núi hoàn thiện các công trình 

hạ tầng phục vụ các hội thi thể dục, thể thao và 

lễ hội văn hóa - thể thao dân tộc thiểu số. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

HĐND tỉnh giao nhiệm 

vụ tại Nghị quyết 42/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019  
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3  
Cơ chế hỗ trợ đầu tư đối với dự án trên từng lĩnh 

vực, địa phương. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Chủ trương của HĐND 

tỉnh tại Nghị quyết 

33/NQ-HĐND về kế 

hoạch phát triển KTXH 

năm 2020 

4  

Đặt tên đường tại thành phố Hội An, thị trấn Hà 

Lam, huyện Thăng Bình, thị trấn Nam Phước, 

huyện Duy Xuyên và một số địa phương trong 

tỉnh. 

Sở Văn hóa 

- Thể 

thao và Du 

lịch 

 

5  

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về quy 

hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

HĐND tỉnh giao nhiệm 

vụ tại Nghị quyết 42/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019 

6  

Cơ chế đặc thù thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các 

huyện miền núi cao. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

HĐND tỉnh giao nhiệm 

vụ tại Nghị quyết 42/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019 

7  

Quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

UBND tỉnh giao nhiệm 

vụ; đề nghị trao đổi thêm 

về cơ sở pháp lý 

8  
Đề án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp NTLS trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Sở Lao 

động, 

Thương 

binh và 

Xã hội 

UBND tỉnh giao nhiệm 

vụ 

9  

Phương án hỗ trợ kinh phí để đo đạc bổ sung, 

chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, xây dựng 

cơ sở dữ liệu quản lý đất lâm nghiệp 09 huyện 

miền núi.  

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

HĐND tỉnh giao nhiệm 

vụ tại Nghị quyết 42/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019 

10  
Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 

cho các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Sở Công 

Thương  

HĐND tỉnh giao nhiệm 

vụ tại Nghị quyết 42/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019 

11  
Cơ chế hỗ trợ phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Sở Xây 

dựng  

HĐND tỉnh giao nhiệm 

vụ tại Nghị quyết 42/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019 

12  

Quy định nội dung chi, mức chi cho công tác hỗ 

trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại 

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Phòng, chống mua bán người. 

Sở Tài 

chính  

Cụ thể hóa Thông tư 

84/2019/TT-BTC ngày 

27/11/2019 của Bộ Tài 

chính 

13  

Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phí, lệ phí trên địa 

bàn tỉnh (bao gồm nội dung Điều chỉnh tỷ lệ 

nguồn thu phí thamquan để lại phục vụ công tác 

thu phí tại đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ 

Sơn). 

Sở Tài 

chính  
 

14  

Đề án hỗ trợ phòng chống suy dinh dưỡng cho 

trẻ dưới 05 tuổi là người đồng bào dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế  

HĐND tỉnh giao nhiệm 

vụ tại Nghị quyết 42/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019 
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15  

Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo 

yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo 

Điều 63a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật PCCC 

Công an 

tỉnh  

Kiến nghị sau giám sát 

của Đoàn ĐBQH tỉnh; đề 

nghị của Thường trực 

HĐND tỉnh tại Thông 

báo số 04/TB-HĐND 

ngày 10/01/2020 

 

16  

Đề án về Đường hầm SCH phía trước của tỉnh 

kết hợp SCHcb huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

Bộ Chỉ huy 

Quân 

sự tỉnh 

 

Nội dung chuyên đề UBND tỉnh thống nhất chuyển từ kỳ họp thứ 15 sang kỳ họp thứ 16 

1  

Đề án về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ 

cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng 

đối với người trực tiếp tham gia công việc của 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn 

tỉnh; 

Sở Nội vụ  

Thường trực HĐND tỉnh 

đề nghị rà soát tất cả các 

nghị quyết HĐND tỉnh 

hiện hành có quy định về 

chế độ chính sách đối với 

cán bộ cơ sở để tham mưu 

xây dựng Đề án quy định 

về số lượng, chức danh, 

mức phụ cấp, phụ cấp 

kiêm nhiệm đối với 

những người hoạt động 

không chuyên trách ở 

thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh đảm bảo tính hệ 

thống, đồng bộ. 

 

2  

Quyết định biên chế công chức, số người làm 

việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh 

Quảng Nam năm 2020; 

Sở Nội vụ  

Kể cả việc điều chỉnh biên 

chế công chức đối với Sở 

TN&MT 

Nội dung chuyên đề theo đề nghị của các Sở, ngành 

1  

Quy định mức chi hỗ trợ công tác phí, văn phòng 

phẩm, thông tin liên lạc đối với thành viên Ban 

Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh và 

thành viên Hội đồng, tổ giúp việc 

Hội đồng thẩm định giá đất, giá đất cụ thể cấp 

tỉnh 

Sở Tài 

chính  

Đề nghị trao đổi về cơ sở 

pháp lý việc trình HĐND 

tỉnh quy định các nội dung 

này 

2  
Quy định về bố trí nhân viên thú y xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Đề nghị trao đổi về cơ sở 

pháp lý việc trình HĐND 

tỉnh quy định các nội dung 

này 
3  

Quy định chính sách hỗ trợ trang bị, thiết bị giám 

sát hành trình cho tàu cá hoạt động vùng khơi 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025 

 


