
Phụ lục II
Danh mục nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: #sovb         /BC-UBND ngày   #nbh    /     /2022 
của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Nội dung Cơ quan
 chủ trì

Ghi chú

Báo cáo theo quy định:

1
Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng 
tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2
Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà 
nước 6 tháng đầu năm 2022; công tác 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Sở Tài chính

3

Báo cáo công tác phòng, chống tội 
phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu 
năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng 
cuối năm 2022.

Công an tỉnh

4

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công 
dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo 
và công tác phòng chống tham nhũng 6 
tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng 
tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Thanh tra tỉnh

5 Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 
2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư

6 Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án 
đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư

7 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

8 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của 
UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Văn phòng UBND tỉnh

9 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh 
sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X. Văn phòng UBND tỉnh

10

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 
Nghị quyết số 81/NQ HĐND ngày 
08/12/2021 của HĐND tỉnh về Chất vấn 
và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, 
HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-
2026.

Văn phòng UBND tỉnh

Nội dung chuyên đề:

11

Đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số 
đường tại thành phố Tam Kỳ và thị trấn 
Núi Thành, huyện Núi Thành; đặt tên 
một số đường tại thị trấn Hương An, 
huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; đặt 
tên cầu Nguyễn Duy Hiệu cho công 
trình cầu Ông Điền, thành phố Hội An.

Sở Văn hóa – Thể thao và 
Du lịch
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12

Quy định tiêu chuẩn, định mức, trang 
thiết bị tập huấn, thi đấu thể thao cho 
vận động viên, huấn luyện viên các đội 
tuyển thể thao tỉnh Quảng Nam.

Sở Văn hóa – Thể thao và 
Du lịch

13

Đề án hỗ trợ phát triển một số điểm du  
lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Quảng Nam đến năm 
2025.

Sở Văn hóa – Thể thao và 
Du lịch

14

Quy định chế độ dinh dưỡng, chế độ hỗ 
trợ đối với vận động viên, huấn luyện 
viên tuyến năng khiếu tại cơ sở trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-
2030.

Sở Văn hóa – Thể thao và 
Du lịch

15 Quy định về bố trí nhân viên Thú y xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam.

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

16 Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 
ngành, nghề, làng nghề nông thôn trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2022-2025.

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

17 Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 
2022-2025, tầm nhìn 2030.

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Chờ Chính phủ ban hành các 
cơ chế, chính sách mới trong 
giai đoạn 2021-2025 về 
Chương trình phát triển lâm 
nghiệp bền vững và Chương 
trình mục tiêu quốc  gia triển 
KTXH vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi.

18 Quy định hỗ trợ thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 
2025.

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

19 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và 
kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà 
nước thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam.

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Chờ Thủ tướng CP giao kế 
hoạch trung hạn giai đoạn 
2021-2025 trong Chương 
trình NTM từ NSTW thì mới 
đủ cơ sở hoàn chỉnh đề án 
trình HĐND tỉnh.

20 Quyết định chủ trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác để 
xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng và 
kinh doanh hạ tầng KCN Tam Thăng 
mở rộng.

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

21 Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 
09/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của 
HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy lợi tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2025 và định 
hướng đến năm 2030 (cụ thể: 1. Điều 
chỉnh dự án Sửa chữa, nâng cấp: hồ 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn
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chứa nước 3/2, xã Duy Sơn, huyện Duy 
Xuyên và hồ chứa nước Đập Quang, xã 
Tam Nghĩa, huyện Núi Thành từ danh 
mục công trình tưới cần sửa chữa, nâng 
cấp giai đoạn đến năm 2030 thành danh 
mục công trình tưới cần sửa chữa, nâng 
cấp giai đoạn đến năm 2025; 2. Bổ sung 
dự án Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, 
xã Trà Leng, huyện Nam Trà My vào 
quy hoạch thủy lợi).

22 Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn 
cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sở Tài chính

23 Quy định nội dung, mức chi thực hiện 
nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống 
trong Chương trình Phát triển nghiên 
cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-
2030.

Sở Tài chính

24 Quy định về tổ chức và hoạt động của 
lực lượng Dân phòng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam.

Công an tỉnh

25 Chương trình sữa học đường đối với trẻ 
em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 
huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2022-2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo

26 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí 
đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo 
dục phổ thông, giáo dục đại học và giáo 
dục nghề nghiệp; giá dịch vụ trong lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo từ năm học 2022-
2023 đến năm học 2025-2026 trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam.

Sở Giáo dục và Đào tạo Giao Sở Giáo dục và Đào tạo 
chủ trì, phối hợp với các Sở, 
ngành, địa phương liên quan 
xây dựng Đề án quy định về 
cơ chế thu, quản lý học phí 
đối với cơ sở giáo dục mầm 
non, giáo dục phổ thông từ 
năm học 2022-2023 đến năm 
học 2025-2026 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam theo mức 
giá sàn của khung quy định 
tại Nghị định số 81/2021/NĐ-
CP ngày 27 tháng 8 năm 
2021 của Chính phủ (gọi tắt 
là Nghị định số 81). Tuy 
nhiên, do tình hình dịch bệnh 
Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực 
đến đời sống của Nhân dân, 
đồng thời để đảm bảo thực 
hiện việc thu học phí theo 
đúng Nghị định số 81 nhưng 
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phù hợp tình hình thực tế, tạo 
sự hài hoà trong nhận thức 
của người dân; UBND tỉnh 
giao Sở Giáo dục và Đào tạo 
nghiên cứu, đề xuất ngân 
sách cấp bù học phí cho trẻ 
mầm non và học sinh phổ 
thông trong năm học 2022-
2023 đối với khoản chênh 
lệch giữa mức sàn của khung 
quy định tại Nghị định số 81 
và mức thu học phí năm học 
2021-2022 đối với từng cấp 
học (tính toán cụ thể kinh phí 
chênh lệch để có cơ sở trình 
HĐND tỉnh), báo cáo UBND 
tỉnh trong tháng 5/2022 để 
hoàn chỉnh, trình HĐND tại 
kỳ họp thường kỳ giữa năm 
2022 (tổ chức trong tháng 
7/2022).

27 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và 
kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà 
nước thực hiện Chương trình MTQG 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-
2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sở Lao động –
 Thương binh và Xã hội

28 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 
và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 
phương thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng đồng bào  dân tộc thiểu số và miền 
núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 
năm 2021 đến năm 2025.

Ban Dân tộc tỉnh

Chờ Chính phủ ban hành quy 
định nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn ngân 
sách Trung ương và tỷ lệ vốn 
đối ứng ngân sách địa phương 
thực hiện các Chương trình 
giai đoạn 2021-2025.

29 Điều chỉnh, bổ sung 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.

Sở Xây dựng

30 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 
Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND 
ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh Quy  
định chế độ hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội 
đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng 
thẩm định phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ 
giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất 
trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính
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