
  

 

 

 

   
DỰ THẢO LẦN 1 

(Đã hoàn chỉnh theo báo cáo thẩm tra) 

 

 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

 Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ kết quả kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, ngày 25 

tháng 6 năm 2022; 

Theo đề nghị của  hư ng t  c  ội đồng nh n   n tỉnh và    iến thảo   ận 

của đại  i   Hội đồng nhân dân tỉnh tại  ỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
 

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn thành 

chương trình kỳ họp thứ tám, thông qua 05 nghị quyết và quyết định các nội dung 

thuộc thẩm quyền như sau: 

1. Nghị quyết cá biệt 

- Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác. 

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp 

bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, 

thành phố Hội An. 

- Nghị quyết về thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 

1/2.000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh 

tế mở Chu Lai. 

- Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030.  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:         /NQ-HĐND 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 25 tháng 6 năm 2022 
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2. Nghị quyết quy phạm pháp luật 

Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch 

miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân thống nhất một số nội dung sau: 

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 18/3/2022 về kỳ 

họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: 

“3. Cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân 

sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) kéo dài thời gian thực hiện và giải 

ngân sang năm 2022 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 

4024/TTr-UBND ngày 22/6/2022. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát số liệu và điều kiện được phép kéo dài, đảm bảo 

theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

- Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong 

việc tham mưu, tổng hợp, rà soát, kiểm tra, đối chiếu số liệu, danh mục không 

chính xác đối với các công trình không giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách địa 

phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) năm 2021 được kéo dài thời gian thực hiện 

và giải ngân sang năm 2022. Có biện pháp xử lý đối với những cơ quan, đơn vị, 

tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm giải ngân, nhất là đối với nguồn vốn 

vay nước ngoài. 

- Tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kiên quyết điều 

chuyển vốn đối với những dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải 

ngân; đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài đến 31 tháng 12 

năm 2022.  

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể cho các 

địa phương, chủ đầu tư về quy trình, thủ tục, thời gian giải ngân, kịp thời tổng hợp 

và trình cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công theo đúng quy định của Luật Đầu tư.” 

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kết 

quả rà soát nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 

“1. Công bố hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đối với 19 Nghị quyết do hết thời 

hạn có hiệu lực được quy định tại nghị quyết” (chi tiết theo Phụ  ục). 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội 

đồng nhân dân tỉnh thống nhất, quyết nghị tại Điều 1 Nghị quyết này. 

2. Chính quyền các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời tuyên 

truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân 

dân tỉnh thông qua.  
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3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ 

tám thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; 

- Chính phủ; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Bộ Tư pháp; 

- BTVTU, TT HĐND,  BND tỉnh; 

-  BMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- VP: Tỉnh ủy,  BND tỉnh;   
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT HĐND,  BND các huyện, thị xã, thành phố;   

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- TTXVN tại Quảng Nam;  

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 
- Lưu: VT, CTHĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 
 

 

 

 


