
Phụ lục  

Các nội dung UBND tỉnh dự kiến trình kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX 

 

 

TT Nội dung Ghi chú 

I Các nội dung chuyển từ kỳ trước sang và có chủ 

trương của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh 

 

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 đô thị trên địa bàn tỉnh. Khoản 1 Điều 3, Nghị quyết 

42/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019 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.. 

4 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 về quy định mức hỗ trợ đối với 

người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

Báo cáo thẩm tra số 

151/BC-HĐND ngày 

06/12/2020 của Ban Văn 

hóa - Xã hội HĐND tỉnh. 

Nghị quyết số 75/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh. 

5 Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị 

xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; 

vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Thông báo số 72/TB-

HĐND ngày 28/12/2020 

(đề nghị UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh khóa X xem xét, 

quyết định) 

6 Chương trình Phát triển sự nghiệp Y tế - Dân số tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

Chuyển từ kỳ 22 sang 

7 Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở 

dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam. 

Chuyển từ kỳ 22 sang 

II Các nội dung UBND tỉnh đăng ký mới 

1 Đề án quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang 

trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025. 
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2 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/20214 của HĐND 

tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do 

UBMTTQVN cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. 

3 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND 

tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

4 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định mức 

chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho 

người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

5 Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 

số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ. 

6 Lộ trình thực hiện nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của 

Chính phủ. 

7 Đề án phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

8 Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/20211/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của 

HĐND tỉnh về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

9 Quy định giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025. 

 

 


