Phụ lục I
Tiến độ triển khai thực hiện các Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ bảy,
HĐND tỉnh khóa X
(Ban hành kèm theo Báo cáo số: #sovb
/BC-UBND ngày #nbh / /2022
của UBND tỉnh Quảng Nam)
TT

Nghị quyết HĐND tỉnh

Cơ quan chủ trì

Văn bản triển khai
thực hiện/tiến độ

Đã triển khai thực hiện: 12 Nghị quyết
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Điểm 1.2, Điều 2, Nghị quyết số
Sở Công Thương
20/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 về kỳ
họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá X,
nhiệm kỳ 2021-2026 (Đưa ra khỏi
quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tại
Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND
ngày 22/4/2010 của Hội đồng nhân
dân tỉnh đối với dự án thủy điện Đăk
Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val,
huyện Nam Giang).
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư
21/4/2022 về điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án Nhà làm việc Công an
huyện Đăk Chưng, tỉnh Sê Kông,
nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân
Lào.
Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày
Sở Tài nguyên
và Môi trường
21/4/2022 về bổ sung danh mục dự
án chuyển mục đích sử dụng đất lúa,
đất rừng phòng hộ năm 2022 của các
huyện: Đông Giang, Hiệp Đức,
Thăng Bình, Phú Ninh.
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày
Sở Nông nghiệp và
21/4/2022 về bổ sung Quy hoạch
PTNT
thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm
2025 và định hướng đến năm 2030.
Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND
Sở Nội vụ
ngày 21/4/2022 về quy định mức bồi
dưỡng đối với cộng tác viên dân số,
gia đình, trẻ em và nhân viên y tế
thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND Sở Văn hóa Thể thao
ngày 21/4/2022 về quy định cơ chế
và Du lịch
hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được
xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam giai đoạn 2022 – 2025.

Công văn số
2819/UBND-TH ngày
06/5/2022
Công văn số 811/SCTQLNLKT ngày
10/5/2022 (của Sở
Công Thương)

Công văn số
2619/UBND-TH ngày
29/4/2022.

Quyết định số
1204/QĐ-UBND ngày
05/5/2022

Quyết định số
1189/QĐ-UBND ngày
29/4/2022
Quyết định số
1217/QĐ-UBND ngày
06/5/2022
Quyết định số
1230/QĐ-UBND ngày
09/5/2022
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Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND
ngày 21/4/2022 về sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị quyết số
02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4
năm 2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp
kiêm nhiệm đối với người hoạt động
không chuyên trách ở thôn, tổ dân
phố, công an viên, thôn/khối đội
trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng
kiêm nhiệm đối với người trực tiếp
tham gia công việc của thôn, tổ dân
phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
8 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày
21/4/2022 về đổi tên khối phố thuộc
phường Điện Nam Trung, thị xã
Điện Bàn.
9 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND
ngày 21/4/2022 về quy định kinh phí
phục vụ nấu ăn đối với các trường có
tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non,
học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó
khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
10 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày
21/4/2022 về quy định mức giá dịch
vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa
bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm)
trong trường hợp không thuộc phạm
vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
công lập trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam.

Sở Nội vụ

Quyết định số
1225/QĐ-UBND ngày
09/5/2022

Sở Nội vụ

Công văn số
2855/UBND-NCKS
ngày 09/5/2022

Sở Giáo dục và Đào
tạo

Quyết định số
1265/QĐ-UBND ngày
11/5/2022

Sở Y tế

Quyết định số
1250/QĐ-UBND ngày
10/5/2022

11 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày Sở Tài nguyên và Môi
21/4/2022 về điều chỉnh chỉ tiêu sử
trường
dụng đất khu công nghiệp đến năm
2020 của thị xã Điện Bàn và huyện
Núi Thành.
12 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày
21/4/2022 về phát triển thanh niên
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 –
2030.

Sở Nội vụ

Quyết định số
1249/QĐ-UBND ngày
10/5/2022

Công văn số
2975/UBND-NCKS
ngày 12/5/2022
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Chưa triển khai thực hiện: 7 Nghị quyết
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Điểm 1.1, 1.3, 1.4, 1.6 - Điều 2, Sở Tài chính, Sở Tài
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày nguyên và Môi trường,
21/4/2022 về kỳ họp thứ bảy, HĐND
Sở Kế hoạch
tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.
và Đầu tư, Sở Nội vụ
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày
Sở Tài chính
21/4/2022 về quy định danh mục
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng
ngân sách nhà nước áp dụng trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam.
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND
Sở Tài chính
ngày 21/4/2022 về quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều
chỉnh giấy phép môi trường trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam.
Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND
Sở Tài chính
ngày 21/4/2022 về quy định mức chi
kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo
viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo
dục để thực hiện chương trình mới,
sách giáo khoa mới giáo dục phổ
thông trên địa bàn tỉnh.
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày
Sở Tài nguyên
và Môi trường
21/4/2022 về bổ sung danh mục dự
án thu hồi đất năm 2022 của các
huyện: Đông Giang, Duy Xuyên,
Thăng Bình, Hiệp Đức, Phú Ninh,
Núi Thành và thị xã Điện Bàn.
Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND
Sở Nông nghiệp và
ngày 21/4/2022 về quy định cơ chế
PTNT
khuyến khích bảo tồn, phát triển
Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu
khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
giai đoạn 2022 – 2025.
Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND Sở Lao động Thương
ngày 21/4/2022 về quy định chính
binh và Xã hội
sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho
một số đối tượng thuộc diện hộ
nghèo, cận nghèo đang hưởng chính
sách người có công cách mạng và
đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện
hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Các Sở đang hoàn
chỉnh
Sở đã tham mưu,
Văn phòng Ủy ban
đang xử lý
Sở đã tham mưu,
Văn phòng Ủy ban
đang xử lý

Sở đã tham mưu,
Văn phòng Ủy ban
đang xử lý

Sở đang hoàn chỉnh

Sở đã tham mưu,
Văn phòng Ủy ban
đang xử lý

Sở đã tham mưu,
Văn phòng Ủy ban
đang xử lý
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