
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA, HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA X

(Ngày 21/3/2023)

*  Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút 
1. Nghi lễ chào cờ và giới thiệu đại biểu (05 phút).
2. Thông qua Chương trình kỳ họp (05 phút).
3. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp (05 phút).
4. Đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình, báo cáo:

4.1. Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (nguồn vốn 
đầu tư phát triển) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 
năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút).

4.2. Quy định nội dung, mức chi thực hiện cai nghiện ma túy, quản lý sau cai 
nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút).

4.3. Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo 
về thông tin (Tiểu dự án 1- Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (10 phút).

4.4. Sửa đổi, bổ sung Điều 13, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh (10 phút). 

4.5. Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 
20/7/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021 – 2025 (10 phút). 

4.6. Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý về các nội dung phát 
sinh khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của 
HĐND tỉnh (10 phút).

5. Các Ban của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra:
5.1.  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự 

thảo nghị quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (30 phút).
5.2. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra đề án, dự thảo nghị 

quyết trên lĩnh vực do ban phụ trách (20 phút).
Tổng thời lượng: 125 phút
Nghỉ giải lao 10 phút 
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Các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục trình bày báo cáo thẩm tra:
5.3. Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra đề án, dự thảo nghị quyết trên 

lĩnh vực do ban phụ trách (15 phút).
5.4. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các đề án, dự thảo nghị quyết 

trên lĩnh vực do ban phụ trách (15 phút).
6. HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. 
* Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút
7. Chủ tịch HĐND tỉnh gợi ý thảo luận (10 phút).
8. Đại biểu thảo luận tại hội trường.
9. Phát biểu giải trình của các thành viên UBND tỉnh.
10. Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết hợp giải trình các vấn đề đại biểu yêu cầu.
11. Chủ tọa kỳ họp tổng kết phiên thảo luận.
12. Chủ tọa kỳ họp điều hành biểu quyết thông qua các nghị quyết.
13. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.
14. Nghi lễ chào cờ - bế mạc./.

CÁC TÀI LIỆU KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP
1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, 

khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My.
2. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai phía Bắc 

tỉnh Quảng Nam.
3. Về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn đầu tư 

phát triển) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 
Giảm nghèo bền vững năm 2022

4. Phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn 
ngân sách trung ương bổ sung (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 2 của 
Dự án 1 và phê duyệt chi tiết danh mục các dự án sử dụng kế hoạch vốn đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3 của Dự 
án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam.

5. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư 
công năm 2022 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2023.

6. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam 
năm 2021.

7. Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam.
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8. Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Kiểm 

toán nhà nước đối với Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành một số cơ chế, 
chính sách (Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/3021 về Quy định mức 
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).

9. Báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý
theo kết luận của Kiểm toán nhà nước đối với Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2021 về Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ
rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

10. Điều chỉnh loại đất danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi 
đất của huyện Thăng Bình đã được thông qua tại các Nghị quyết số 15/NQ-HĐND 
ngày 21/4/2022, số 31/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2022, số 68/NQ-HĐND ngày 
09/12/2022 của HĐND tỉnh.
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