
Phụ lục 2 

Danh mục 32 nội dung dự kiến trình tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X 

 (tổ chức tháng 12/2021) 

 

 TT Nội dung Cơ quan chủ 

trì 

Ghi chú 

 

13 Nội dung báo cáo theo quy định 
 

1 
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

 

2 Kế hoạch đầu tư công năm 2022. Sở Kế hoạch  

và Đầu tư 

 

3 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025. 
Sở Kế hoạch  

và Đầu tư 

 

4 
Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 

giai đoạn 2021-2025. 
Sở Kế hoạch  

và Đầu tư 

 

5 

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 

2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022. 

Sở Tài chính 

 

6 Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Sở Tài chính  

7 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động của các Quỹ 

tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý 

năm 2021, nhiệm vụ năm 2022. 

Sở Tài chính 

 

8 

Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, 

tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc 

hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 

2022. 

Sở Nội vụ 

 

9 

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2022. 

Công an tỉnh 

 

10 

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng 

chống tham nhũng năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2022. 

Thanh tra tỉnh 

 

11 

Danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục 

đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022. 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

12 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 

trong năm 2021. 

 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

 

13 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo 

vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh theo 

quy định của Luật trẻ em năm 2016. 

Sở Lao động -

Thương binh và 

Xã hội 

 

 

19 Nội dung đề án chuyên đề 
 

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 

Chuyển từ kỳ họp 

thứ 3 sang. 
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2 

Đề án đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực 

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

tầm nhìn đến năm 2030. 

Sở Kế hoạch  

và Đầu tư 

Thông báo số 

422/TB-UBND 

ngày 22/9/2021. 

3 

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 

Chuyển từ kỳ họp 

thứ 3 sang. 

4 Cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc 

Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-

2025. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Công văn số 

4413/UBND-KTN 

ngày 16/7/2021. 

5 Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ 

rừng tự nhiên giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn 

tỉnh (thay thế Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND). 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Thông báo số 

306/TB-UBND 

ngày 30/7/2021. 

6 Đề án hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG về xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Triển khai thực hiện 

NQ Tỉnh ủy lần thứ 

5. 

7 

Quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND tỉnh đã phê 

duyệt đề cương, dự 

toán kinh phí xây 

dựng tại Quyết định 

số 597/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2021. 

8 Cơ chế hỗ trợ phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng Chuyển từ kỳ họp 

thứ 3 sang. 

9 Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường trong giai đoạn 2021 - 2030. 
Sở Xây dựng 

Công văn số 

3946/UBND-KTN 

ngày 30/6/2021. 

10 Đề  án hỗ trợ phát triển một số điểm du lịch cộng 

đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 

Giao trong CTCT 

năm 2021. 

11 Quy định chế độ thu hút, đãi ngộ đối với vận động 

viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Quảng Nam. 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 

Công văn số 

3971/UBND-TH 

ngày 01/7/2021. 

12 

Quy định chế độ tiền thưởng đối với các tập thể, cá 

nhân lập thành tích trong thi đấu tại các giải thể 

thao cấp quốc gia, cấp tỉnh. 

Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch 

Công văn số 

4947/UBND-TH 

ngày 03/8/2021. 

13 
Đề án Hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo 

hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2022-2025. 

Sở Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội 

Chuyển từ kỳ họp thứ 

3 sang theo Thông báo 

số 341/TB-UBND 

ngày 16/8/2021. 

 

 

14 Quy định về mức trợ giúp chuẩn và mức trợ giúp 

xã hội trên địa bàn tỉnh; quyết định đối tượng khó 

khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP của Chính phủ được hưởng chính 

sách trợ giúp xã hội, trong đó có đối tượng người 

khuyết tật là thế hệ thứ ba của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. 

Sở Lao động – 

Thương binh và 

Xã hội 

Thực hiện điểm 4, 

Thông báo số 59/TB-

HĐND ngày 

21/9/2021 của Thường 

trực HĐND tỉnh. 

15 
Đề án kiện toàn, sắp xếp đội ngũ và quy định mức 

hỗ trợ cho Y tế thôn bản, Cộng tác viên dân số, gia 

đình và trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Sở Nội vụ Công văn số 

5675/UBND-KGVX 

ngày 27/8/2021. 
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16 

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 22/2021/NQ-

HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh quy định 

một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm 

non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (không trình 

riêng lẻ Quy định chính sách hỗ trợ phát triển giáo 

dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục tại 

các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam). 

Sở Giáo dục  

và Đào tạo 

Đã có văn bản xin ý 

kiến 4 Bộ; đến nay đã 

có 3 Bộ cho ý kiến 

(Bộ Nội vụ, Bộ Tài 

chính, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo: nội dung góp 

ý cơ bản đề nghị địa 

phương rà soát, xây 

dựng quy định hỗ trợ 

đảm bảo phù hợp với 

khả năng cân đối ngân 

sách và phù hợp với 

các quy định pháp luật 

chuyên ngành…). 

 

Bộ LĐTB&XH chưa 

cho ý kiến. 

17 

Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam Quy định khoảng cách, địa bàn; 

mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở 

xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 

116/2016/NĐ-CP. 

Sở Giáo dục  

và Đào tạo 

Nghị quyết số 29/NQ-

HĐND, ngày 

19/4/2021 của HĐND 

tỉnh; Tờ trình số 

176/TTr-SGDĐT 

ngày 13/10/2021 của 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

 

18 

Quy định nội dung và mức chi cho một số hoạt 

động khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Công văn số 

4013/UBND-TH ngày 

02/7/2021. 

19 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

02/2019/NQ�HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND 

tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 

triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2019- 2025. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Công văn số 

672/UBND-TH ngày 

03/02/2021. 

 

 

*** Phụ lục danh mục nội dung các ngành đề nghị chuyển qua năm 2022 

sau khi rà soát lần hai: 05 nội dung. 
 

 

1. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, khu dân cư 

không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT).  

2. Cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư và phát triển chăn nuôi bền vững trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Sở Nông nghiệp và PTNT).  

3. Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên và trang bị phương tiện phòng 

cháy, chữa cháy đối với Dân phòng trên địa bàn tỉnh (Công an tỉnh).  

4. Đề án thu các loại phí trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính).  

5. Quy định giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến trên địa bàn tỉnh (Sở Tài chính).  

 


