
Phụ lục 

Các nội dung chuyên đề dự kiến trình HĐND tỉnh khóa X  

 

 

 

I 

Các nội dung chuyển từ các kỳ họp trước sang và đã 

có chủ trương của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh 

Ghi chú 

1 Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021-2025. 

- Thông báo số 45/TB-

HĐND ngày 26/8/2020 

- Thông báo số 13/TB - 

HĐND ngày 03/3/2021 của 

Thường trực HĐND tỉnh 

2 Cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025. 

Thông báo số 23/TB-HĐND 

ngày 29/3/2021 của HĐND 

tỉnh 

3 Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

- Nghị quyết số 15/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 của 

HĐND tỉnh 

- Thông báo số 23/TB-

HĐND ngày 29/3/2021 của 

HĐND tỉnh 

4 Cơ chế hỗ trợ phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. - Khoản 1 Điều 3, Nghị 

quyết 42/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019 của HĐND tỉnh. 

- Thông báo số 23/TB-

HĐND ngày 29/3/2021 của 

HĐND tỉnh 

5 Cơ chế hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. 

Khoản 1 Điều 3, Nghị quyết 

42/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019 của HĐND tỉnh. 

6 Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2021 - 2030. 

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND 

ngày 19/4/2021 của HĐND 

tỉnh 

II Nội dung mới 

1 Đề án Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ 

sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục đại 

học và giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2021 - 2022 đến 

năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
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2 Quy định mức chi hỗ trợ cán bộ xã, phường, thị trấn 

theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

 

3 Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh. 

 

4 Nội dung, mức chi tại các giải thi đấu thể thao trên địa 

bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 200/2011/TTLT-

BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của liên Bộ Tài 

chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

5 Đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 

12/2017/NQ�HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 

31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 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. 

Tờ trình số 3125/TTr-UBND 

ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh. 

6 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định 

mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022, năm đầu của 

thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025. 

Theo Công văn số 

2591/UBND-TH, ngày 

06/5/2021, UBND tỉnh giao 

nhiệm vụ xây dựng, hoàn 

chỉnh 2 nội dung này dự kiến 

trình HĐND tỉnh khóa X tại 

kỳ họp thứ 1, thứ 2.  Tuy 

nhiên, tại Công văn 

2931/UBND-TH ngày 

19/5/2021, UBND tỉnh thống 

nhất chưa trình nội dung Sửa 

đổi, bổ sung phí, lệ phí trên 

địa bàn tỉnh trong năm 2021 

theo đề nghị của Sở Tài 

chính. Đồng thời  giao các 

ngành theo dõi các văn bản 

hướng dẫn cụ thể của các Bộ, 

ngành Trung ương và dự báo 

tình hình thu NSNN năm 

2022 trên địa bàn tỉnh, xây 

dựng và tham mưu UBND 

tỉnh xem xét, trình HĐND 

tỉnh khóa X tại kỳ họp 

chuyên đề đầu quý IV/2021 

đối với nội dung: Quy định 

phân cấp nguồn thu, nhiệm 

7 Sửa đổi, bổ sung phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. 
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vụ chi và định mức phân bổ 

chi thường xuyên năm 

2022, năm đầu của thời kỳ 

ổn định ngân sách giai đoạn 

2022-2025. 

 

 


