
Văn phòng UBND tỉnh. 
 

Danh mục 14 nội dung đề xuất trình tại kỳ họp thứ 3. 

 
 

TT Nội dung Cơ quan tham 

mưu 

Ghi chú 

1 

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

Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030. 

Sở Kế hoạch  

và Đầu tư 

 

2 

Cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế 

trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2021-2025. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

 

3 
Cơ chế hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. 
Sở Công Thương 

 

4 Sửa đổi, bổ sung phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính  

5 

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. 

Sở Tài chính 

 

6 

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. 

Sở Lao động – 

Thương binh và Xã 

hội 

 

7 
Đề án xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn 

thuộc Công an tỉnh Quảng Nam. 
Công an tỉnh 

 

8 

Sửa đổi điểm b, khoản 4, điều 2 Nghị quyết số 

12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của 

HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, 

mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã; 

chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam. 

Sở Nội vụ 

Tờ trình số 

1275/TTr-SNV 

ngày 21/6/2021 

của Sở Nội vụ. 

9 

Thông qua các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

thuộc thẩm quyền tổ chức lập của UBND tỉnh 

theo quy định tại khoản 4, Điều 34, Luật Xây 

dựng năm 2014. 

Sở Xây dựng 

Công văn số 

996/SXD-PQH 

ngày 15/7/2021 

của Sở Xây 

dựng. 

10 

Đề án cải tạo, nâng cấp NTLS và công trình ghi 

công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-

2026. 

Sở Lao động- 

Thương binh và Xã 

hội 

Nội dung này 

nằm trong danh 

mục trình kỳ họp 

cuối năm; Sở 

LĐTBXH có văn 

bản đề nghị trình 

kỳ họp thứ 3 vì đã 

hoàn chỉnh Đề án. 

11 

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 

04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của 

HĐND tỉnh và điều chỉnh, bổ sung cơ chế 

khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình 

nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025. 

Sở Xây dựng 

Theo đề nghị của 

HĐND tỉnh tại 

Công văn số 

176/HĐND-VP 

ngày 27/7/2021 và 

chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Công văn số 

4895/UBND-KTN 

ngày 02/8/2021. 



2 

 

12 

Đề án về chế độ, chính sách đối với nhân viên 

thú y xã, phường, thị trấn theo quy định tại 

Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Theo Nghị quyết 

số 48/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2021 

của HĐND tỉnh 

và chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại 

Công văn số 

5000/UBND-TH 

ngày 05/8/2021. 

Theo báo cáo của 

Sở thì đến nay đã 

hoàn chỉnh Đề án 

và xin trình tại kỳ 

3. 

13 
Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại 

Thông báo số 

155/TB-UBND 

ngày 05/5/2021 

thì thống nhất ND 

này trình tại kỳ 

họp cuối năm 

2021. Tuy nhiên 

theo chỉ đạo của 

anh Cường Bí thư 

tại phiên họp 

thường kỳ tháng 

7/2021 của 

UBND tỉnh thì đề 

nghị trình tại kỳ 

họp thứ 3. 

14 

Quy định về chính sách hỗ trợ kinh phí mua 

thuốc Methadone và mức thu phí điều trị 

nghiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

Sở Y tế 

UBND tỉnh đã có 

Công văn số 

4148/UBND-TH 

ngày 07/7/2021 

giao Sở Y tế xây 

dựng và trình ND 

này tại kỳ họp 

cuối năm 2021. 

Đến nay, Sở có 

văn bản đã hoàn 

chỉnh xong Đề án 

và xin trình tại kỳ 

họp thứ 3. 

 

  


