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Danh mục nội dung trình kỳ họp thứ mười một, HĐND tỉnh khóa X

TT NỘI DUNG

I NỘI DUNG UBND TỈNH TRÌNH

1 Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (nếu có).

2 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 
của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

3 Quy định mức chi, quản lý và  sử dụng kinh phí để tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi 
đua khen thưởng và kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày  truyền thống, ngày thành lập.

4 Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không 
được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

5

Quy định về nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, 
phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ 
phát triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 
27/2022/NĐ-CP ngày  19/4/2022 của Chính phủ.

6 Đề án quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể 
thao tỉnh Quảng Nam.

7 Đề án quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai 
quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

8 Đề án khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao thôn, khối phố 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030.

9 Nghị quyết về phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy 
định tại Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ và Quyết định 
số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

10 Quy định mức hỗ trợ hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân 
phòng; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Đội dân 
phòng trên địa bàn tỉnh.

11 Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 
năm học 2022 - 2023.

12 Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố.
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13 Bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thị 
xã, thành phố.

14 Điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của huyện Đại Lộc (đã được HĐND 
tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2021).

II NỘI DUNG DO THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH TRÌNH

1 Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác lập, tổ chức thực hiện, 
quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020 và dự thảo 
nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác lập, tổ chức thực hiện, 
quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020

2 Tờ trình và dự thảo nghị quyết về nội dung, mức chi và các điều kiện đảm bảo hoạt 
động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.
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