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                       Kính gửi: Các vị đại biểu HĐND tỉnh 
 

Từ sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 9), HĐND tỉnh khóa X đã 

tổ chức 03 kỳ họp, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; 

ban hành 46 nghị quyết (19 nghị quyết quy phạm pháp luật và 27 nghị quyết cá biệt). 

Kết quả các kỳ họp như sau: 

I. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, 11 và 12 

1. Kỳ họp thứ mười (tổ chức ngày 29/8/2022): Kỳ họp giải quyết công việc 

phát sinh đột xuất được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đã thông qua 02 nghị quyết 

cá biệt. 

2. Kỳ họp thứ mười một (tổ chức ngày 14/10/2022): Kỳ họp chuyên đề 

HĐND tỉnh, đã thông qua 17 nghị quyết (09 nghị quyết quy phạm pháp luật và 08 

nghị quyết cá biệt). 

3. Kỳ họp thứ mười hai (tổ chức ngày 07, 08, 09/12/2022): Kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2022 HĐND tỉnh, đã thông qua 27 nghị quyết (10 nghị quyết quy phạm 

pháp luật và 17 nghị quyết cá biệt). 

(Kèm theo phụ lục các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, 11 và 12) 

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2022  

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao, các lĩnh vực kinh tế phục 

hồi và phát triển mạnh mẽ 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 đạt 69.110 tỷ đồng (giá so 

sánh năm 2010), tăng 11,2%, cao hơn 2 lần so với năm 2021 (5,04%), vượt chỉ tiêu 

Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao đầu năm (7,5-8%); đứng vị thứ 11/63 so với cả 

nước; 04/14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung; 2/5 tỉnh, 

thành phố Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. 

Quy mô nền kinh tế (theo giá hiện hành) năm 2022 hơn 116.374 tỷ đồng. Cơ 

cấu kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 13,4%; khu vực công nghiệp và xây dựng 

chiếm 35%, trong đó công nghiệp chiếm 28,9%; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 

31,7%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 20%. GRDP bình quân đầu người đạt 76,6 

triệu đồng, tăng 12,6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3,8 triệu đồng/người/tháng 

tăng 4,7% so với năm 2021. 
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Khu vực công nghiệp và xây dựng duy trì, tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tốc độ 

tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 16,5% so với cùng kỳ; trong đó, 

khu vực công nghiệp tiếp tục khởi sắc, đạt mức tăng trưởng 19,7% (riêng công nghiệp 

chế biến, chế tạo tăng 17,5%), khu vực xây dựng tăng 1,8%. Chỉ số sản xuất toàn 

ngành công nghiệp tăng 24,5% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao (tăng 24,2%); ngành sản xuất và phân phối 

điện tăng 31,3%; ngành khai khoáng tăng 22% và ngành cung cấp nước, hoạt động 

quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,7%. Một số ngành công nghiệp có chỉ số 

sản xuất tăng cao so với cùng kỳ như: khai khoáng khác tăng 34,7%; sản xuất đồ uống 

tăng 35,7%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 185%; sản xuất xe có động 

cơ tăng 54%; sản xuất và phân phối điện tăng 31,5%. Chỉ số sử dụng lao động của 

doanh nghiệp công nghiệp ước tăng 9,5% so với cùng kỳ.  

Khu vực dịch vụ được phục hồi, tăng 7,0% so với cùng kỳ, hầu hết các ngành 

dịch vụ đã sôi động trở lại như thời điểm trước khi xảy ra dịch Covid-19, một số 

ngành dịch vụ tăng trưởng cao so cùng kỳ năm trước, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng 

chung toàn nền kinh tế như: dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 32,4%; bán buôn, bán lẻ, 

sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 8,6%; thông tin truyền thông 

tăng 5,8%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,5%;… Tổng lượt khách 

tham quan, lưu trú du lịch năm 2022 ước đạt 4.746.000 lượt, tăng 13 lần so với cùng 

kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 61.680 tỷ đồng, 

tăng 14,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 47.797 tỷ đồng, chiếm 

77,5% tổng mức và tăng 12,1% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 

ước đạt 8.633 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ. 

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng thấp, tăng 2,5% so với 

cùng kỳ, sản xuất nông lâm thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết với nền nhiệt độ 

cao, lượng mưa bổ sung nhiều tương đối thuận lợi cho sinh trưởng các loại cây trồng. 

Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển khá, dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát; sản xuất 

lâm nghiệp phát triển tiếp tục duy trì mức tăng trưởng; hoạt động khai thác và nuôi 

trồng thủy sản phát triển ổn định. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): giá xăng dầu tiếp tục điều chỉnh giảm không chỉ góp 

phần giúp người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu mà còn hỗ trợ doanh nghiệp trong 

quá trình phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, giá lương thực, thực 

phẩm thiết yếu tăng do ảnh hưởng của mưa bão, cùng với giá thuê nhà ở tăng khi học 

sinh, sinh viên nhập học là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

năm 2022 tăng 4,62% so với cùng kỳ 

2. Thu ngân sách tăng cao, tình hình tài chính - tiền tệ ổn định 

Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 là 32.144 tỷ đồng, 

đạt 135,6% dự toán và tăng 40,1% so với cùng kỳ. Trong đó: Ước thực hiện thu nội 

địa năm 2022 là 25.210 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán, tăng 28,8% so với cùng kỳ; thu 

xuất nhập khẩu ước thực hiện là 6.934 tỷ đồng, đạt 147,5% dự toán, tăng 106% so với 

cùng kỳ. Chi trong cân đối ngân sách đại phương ước thực hiện năm 2022 là 27.967 

tỷ đồng đạt 126,2% dự toán giao; trong đó: chi đầu tư phát triển là 12.530 tỷ đồng, 

tăng 2,7 lần dự toán; chi thường xuyên là 15.079 tỷ đồng, đạt 116,8% dự toán. 
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Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 4.149,3 triệu USD, tăng 25,04% so với cùng kỳ. 

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.660,1 triệu USD, tăng 28,8% so với cùng kỳ; 

nhập khẩu đạt 2.489,2 triệu USD, tăng 42,5%. 

3. Công tác quy hoạch được chú trọng, huy động vốn đầu tư toàn xã hội 

tăng khá 

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đến 

nay cơ bản hoàn thành hồ sơ, đã thông qua Hội nghị Tỉnh ủy, tiếp tục tổ chức lấy ý 

kiến các Bộ, ngành và các địa phương giáp ranh để trình Hội đồng thẩm định Quốc 

gia, HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn chỉnh Quy hoạch chi tiết 

vùng đất, vùng nước cảng biển tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trên 36.034 tỷ đồng, 

tăng 19,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư công năm 2022 là 8.201,9 tỷ đồng; trong 

đó, kế hoạch vốn năm 2022 sau khi điều chỉnh 7.788,7 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 

2021 kéo dài 413,2 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 31/12/2022, tổng vốn đầu tư công năm 

2022 giải ngân 5.767,6 tỷ đồng, đạt 91,9% so với kế hoạch vốn giao từ đầu năm, đạt 

70,3% so với kế hoạch vốn sau khi bổ sung. 

Tiếp nhận 67 khoản viện trợ với tổng vốn 72 tỷ đồng, tương đương 3 triệu USD; 

trong đó, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, tài nguyên và môi trường, 

giải quyết các vấn đề xã hội tại các địa phương miền núi, trung du, nơi có điều kiện 

kinh tế - xã hội còn khó khăn. 

4. Thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp đi vào thực chất  

Từ đầu năm đến nay đã cấp mới 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 68,24 triệu 

USD thuộc các lĩnh vực: công nghiệp chế biến - chế tạo, dịch vụ. Trong đó, có một 

số dự án lớn như: dự án nam châm từ tính SGI tại KCN Bắc Chu Lai với tổng vốn 

đầu tư 39,3 triệu USD; dự án Nhà xưởng cho thuê tại Khu công nghiệp Tam Anh - 

Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 8,62 triệu USD… Nâng tổng số dự án FDI còn hiệu 

lực trên địa bàn tỉnh đến nay là 194 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 6,05 tỷ USD. 

Cấp mới 56 dự án với tổng vốn đăng ký 8.566,4 tỷ đồng, nâng tổng số dự án trong 

nước còn hiệu lực là 968 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 242 nghìn tỷ đồng. 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 Quảng Nam đứng vị trí thứ 

19/63 tỉnh, thành phố cả nước, thuộc nhóm khá, tăng 0,52 điểm và tụt 06 bậc so với 

năm 2020. Trong 10 chỉ số thành phần, Quảng Nam có 05 chỉ số tăng điểm và 05 chỉ 

số giảm. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để tháo gỡ khó khăn, giải quyết 

vướng mắc và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid-19. Tổ chức tiếp doanh nghiệp định kỳ, đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ thành 

lập mới các doanh nghiệp và hướng dẫn thực hiện các thủ tục sau thành lập, tạm 

ngưng, giải thể; thực hiện tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách về hỗ trợ nhà 

đầu tư, doanh nghiệp và vận hành Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khoa 

học, mở rộng kết nối, tạo lan tỏa, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo.  
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5. Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, chương trình nông thôn 

mới, giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả nhất định 

Tiếp tục triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025. Đẩy mạnh sắp xếp ổn 

định dân cư và triển khai các dự án lớn như trồng rừng gỗ lớn, phát triển chăn nuôi 

tập trung, phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên liệu. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã 

một sản phẩm tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, đã phân bổ 11 tỷ đồng kinh phí 

sự nghiệp ngân sách tỉnh cho các địa phương để triển khai thực hiện Chương trình 

OCOP. Toàn tỉnh có tổng số 111 sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm năm 2022.  

Đến nay, bình quân chung số tiêu chí Nông thôn mới (NTM) đạt chuẩn của toàn 

tỉnh là 16,43 tiêu chí/xã, đã có 118 xã được công nhận đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 60,8% và 

có 10 xã đạt chuẩn nâng cao; 01 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; có 04 đơn vị cấp 

huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 195 thôn đã được công 

nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”; có 14 thôn được công nhận thôn NTM. 

Toàn tỉnh có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành NTM.  

Tiếp tục duy trì kết quả giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu 

chuẩn nghèo đa chiều. Huy động nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, 

hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Theo kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2022 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025), số hộ nghèo 

trên địa bàn tỉnh còn 29.829 hộ; giảm 3.318 hộ so với năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo dân 

tộc thiểu số giảm trên 3%; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 6%. 

6. Quản lý tài nguyên, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái 

định cư được tích cực chỉ đạo thực hiện 

Phê duyệt danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng 

hộ năm 2022 của các huyện; phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 18 huyện, 

thị xã, thành phố và bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022. Phê duyệt giá đất 

cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của 14 dự án, phê duyệt giá khởi điểm 

để đấu giá quyền sử dụng đất.  

Cấp, ban hành 52 giấy phép, quyết định liên quan đến hoạt động khoáng sản. 

Tiếp tục giải quyết các nội dung liên quan đến đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu và điều 

chỉnh quy hoạch dự trữ khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, xử lý tình trạng khai 

thác khoáng sản trái phép, khai thác không đúng quy định gây ảnh hưởng đến đời 

sống, sản xuất của người dân. 

7. Văn hóa, giáo dục được quan tâm, công tác an sinh xã hội, y tế được đảm bảo  

Các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung cho công tác tuyên 

truyền, cổ động trực quan, trọng tâm các ngày lễ lớn trong năm. Đặc biệt, tổ chức 

thành công Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 với chủ đề “Quảng 

Nam - Điểm đến du lịch xanh”; phối hợp tổ chức chương trình Cầu truyền hình “Khúc 

tráng ca hoà bình” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ; khai mạc Đại 

hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022; Tổ chức thành công 07 
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giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế. Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tốt, đoàn 

vận động viên Quảng Nam thi đấu các giải thể thao cấp khu vực, quốc gia và quốc tế 

và đạt vượt cao mức huy chương được giao. 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Trợ cấp, thăm 

hỏi trường hợp chính sách người có công. Tập trung giải quyết và thực hiện các chế 

độ liên quan đến đối tượng chính sách người có công. Triển khai thực hiện các chính 

sách trên lĩnh vực bảo trợ xã hội. Trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng hơn 812 tỷ 

đồng và hơn 1.115 tấn gạo cho hơn 140 nghìn cá nhân, hộ gia đình. Triển khai thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid- 19 với 376.578 cá nhân, người lao động của 572 lượt doanh nghiệp 

với kinh phí hỗ trợ hơn 328 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ tiền  ăn, tiền thuê nhà,... 

Tổng chỉ tiêu tuyển mới các trình độ giáo dục nghề nghiệp là 22.257 người, đạt 

94,7% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2022 ước đạt 69%, trong đó tỷ 

lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ là 29%, đạt 100% kế hoạch. Tổng số 

lao động được tạo việc làm tăng thêm ước đạt 15.000/16.000 người, đạt 93,75%. Tiếp 

tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đặc 

biệt với lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng 

phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục bắt buộc đối với cấp tiểu học.  

Tiếp tục đầu tư trang thiết bị và mở rộng các Cơ sở y tế, các Bệnh viện tỉnh, 

Trung tâm y tế huyện, các Trạm y tế xã. Xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm năm 2022, tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phòng, chống và tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ và các dịch bệnh khác, kiểm 

soát dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời không để lây lan diện rộng. Tiếp tục chủ động triển 

khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết, theo dõi giám sát chặt 

chẽ từng ổ dịch và có các biện pháp tích cực xử lý triệt để ổ dịch.  

8. Cải cách hành chính thực hiện đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ gắn với 

chuyển đổi số  

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục 

được thực hiện hiệu quả, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Có 

100% các Sở, Ban, ngành và UBND cấp huyện đã triển khai cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thủ tục hành chính liên 

thông cho 18/18 huyện áp dụng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính liên thông 

03 cấp đối với các lĩnh vực: đất đai, lao động, người có công. Số hóa kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025; có 17 Sở, ngành và 18 

huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch số hóa với 2.044 thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết.  

Phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã 

hội số; tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) với Cổng Dịch vụ công quốc gia,… 

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục dịch 

vụ công trực tuyến. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cung cấp 

1.459 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; trong đó, cấp huyện 226 dịch vụ; 
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cấp xã 95 dịch vụ. Đã thực hiện tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 1.398 dịch 

vụ công, đạt tỷ lệ 95,8%. 

9. Công tác nội chính, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đối ngoại được 

tăng cường 

Quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ 

vững; tình hình an ninh trên tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tình 

hình nội bộ nhân dân ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp. Tổ 

chức thành công Hội nghị cấp cao Quảng Nam - Sê Koong 2022 và kỷ niệm 45 năm 

ngày ký Hiệp ước Hợp tác và Hữu nghị và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 

giữa hai nước Lào - Việt Nam. Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng Nam với hai tỉnh Sê 

Koong và Chămpasak tiếp tục được duy trì, đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác bảo vệ các ngày Lễ 

được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo; trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Hoàn thành 

tổ chức diễn tập phòng thủ theo kế hoạch đề ra. 

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 

theo Đề án vị trí việc làm. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Công 

tác thanh tra đảm bảo theo kế hoạch. 

* Đánh giá chung  

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 tiếp tục phát triển khởi sắc, tăng trưởng 

hầu hết trên tất cả các lĩnh vực. Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực 

dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc khi nhiều 

hoạt động dịch vụ sôi động trở lại, đặc biệt hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và 

tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Khu vực xây dựng tăng trưởng khá, tuy còn gặp nhiều 

khó khăn do giá nguyên vật liệu tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tuy 

chịu ảnh hưởng yếu tố thời tiết bất lợi nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng, nổi bật 

như sau: (1) Chủ động triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải 

pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. (2) Tốc độ tăng 

trưởng GRDP dự kiến tăng 11,2%, thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất 

của cả nước. Thu ngân sách nhà nước tăng khá cao so với cùng kỳ, vượt so với dự 

toán. (3) Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được 

chú trọng; số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội 

tăng 19,1% so với cùng kỳ. (4) Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài 

nguyên và môi trường, chuyển đổi số được đẩy mạnh; công tác GPMB, triển khai các 

dự án trọng điểm, động lực, các dự án trong KKT, KCN được tập trung đôn đốc, đẩy 

nhanh tiến độ. (5) Công tác chăm lo, bảo đảm đời sống nhân dân được chú trọng. An 

sinh xã hội được bảo đảm, hỗ trợ kịp thời người dân, người lao động bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, 

giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, thiết thực. (6) Công tác thanh tra, giải quyết đơn 

thư được tập trung chỉ đạo giải quyết. (7) Quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới, 

biển đảo được giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công tác đối ngoại và hội 

nhập quốc tế được triển khai tích cực, chủ động. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 

vẫn còn tồn tại, hạn chế: (1) Mặc dù nguồn thu ngân sách nhà nước tăng, tuy nhiên 
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đối với nguồn thu từ tiền sử dụng đất còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, dự báo trong trung hạn 

sẽ khó đảm bảo dự toán đề ra, giải ngân vốn đầu tư còn chậm. (2) Công tác lập Quy 

hoạch tỉnh, quy hoạch chung của một số địa phương còn chậm so với yêu cầu; tiến độ 

triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm, tổ chức thực hiện các 

Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn chậm; công tác phối hợp giải quyết các 

hồ sơ, thủ tục giữa các Sở, ngành, địa phương còn chậm, nhiều văn bản đề nghị góp 

ý có trả lời chậm hoặc có trường hợp không trả lời. (3) Tình hình khiếu nại, tố cáo 

liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số dự án tại một số địa phương trên 

địa bàn tỉnh. 

III. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023   

1. Xây dựng và thực hiện tốt Chương trình phục hồi kinh tế, đẩy mạnh chuyển 

đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, 

bền vững. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược.  

Huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng gắn với cơ cấu lại nền kinh 

tế vùng Đông theo hướng dịch vụ du lịch - công nghiệp - kinh tế biển - nông nghiệp 

công nghệ cao. Phát triển vùng Đông nhằm thu hút các dự án trọng điểm, chiến lược 

quốc gia, làm động lực để lan tỏa thúc đẩy phát triển vùng Tây, cho cả tỉnh và vùng 

kinh tế trọng điểm miền Trung.  

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới 

Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ 

chi đầu tư phát triển; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển 

trong cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện giai đoạn 2021-2025. Tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, kết hợp đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, 

quản lý và sử dụng đất đai; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công theo quy 

định pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực đấu thầu lừa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. 

4. Gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con 

người, đảm bảo công tác an sinh, xã hội. 

Chú trọng phát triển bền vững, đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng 

xã hội, hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi, giữa đời sống 

vật chất và đời sống văn hóa tinh thần. Quan tâm đầu tư cho công tác y tế, nhất là chất 

lượng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, gắn với ứng dụng mạnh 

mẽ các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các hoạt động y tế, 

chú trọng y tế cơ sở. Củng cố, hiện đại hóa, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là 

y tế dự phòng, y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch Covid-19. 

5. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và thực hiện các quy hoạch; hoàn thành Quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 
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6. Thực hiện quản lý tốt tài nguyên, khoáng sản, môi trường 

Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng 

cường công tác quản lý, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, môi trường 

chiến lược. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng 

sản; kiểm tra các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khoáng sản nhằm chấn 

chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật 

về khoáng sản. 

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, tăng cường phân cấp, ủy 

quyền đi đôi với giám sát, hướng dẫn kịp thời. Xây dựng nền hành chính hiệu lực, 

hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ 

lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy tính 

chủ động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Tổ chức 

thi tuyển công chức, viên chức năm 2022 theo Kế hoạch đã đề ra 

8. Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; giữ vững chủ 

quyền biên giới đất liền, biển đảo quốc gia; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình 

huống; đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập 

quốc tế. 

IV. Nội dung cơ bản của một số cơ chế, chính sách được HĐND tỉnh ban 

hành tại kỳ họp thứ 10, 11, 12. 

1. Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với Đội trưởng, Đội 

phó Đội dân phòng; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Nghị quyết số 

25/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 ban hành tại kỳ họp thứ 11) 

- Đối tượng áp dụng: (1) Các Đội dân phòng được Ủy ban nhân dân cấp xã 

thành lập theo quy định; Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng. (2) Ủy ban nhân dân 

các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan. 

- Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân 

phòng: 

1. Đội trưởng Đội dân phòng: 20% lương tối thiểu vùng/người/tháng. 

2. Đội phó Đội dân phòng: 15% lương tối thiểu vùng/người/tháng. 

3. Hỗ trợ kiêm nhiệm: (a) Trường hợp Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng đảm 

nhận chức danh khác có quy định được hưởng phụ cấp, bồi dưỡng, hỗ trợ bằng hoặc 

cao hơn mức hỗ trợ quy định tại khoản 1, 2 Điều này thì được hưởng 100% mức phụ 

cấp, bồi dưỡng, hỗ trợ của chức danh đó và 50% mức hỗ trợ quy định tại khoản 1, 2 

Điều này; (b) Trường hợp Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng đảm nhận nhiệm vụ 

khác có quy định được hưởng phụ cấp, bồi dưỡng, hỗ trợ thấp hơn mức hỗ trợ quy 

định tại khoản 1, 2 Điều này thì được hưởng 100% mức hỗ trợ quy định tại khoản 1, 

2 Điều này và 50% mức phụ cấp, bồi dưỡng, hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm. 
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- Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 01 Đội 

dân phòng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an, cụ thể: 

STT Danh mục 
Số 

lượng 
Đơn 

vị 

Niên hạn 

sử dụng 

 

1 
Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất 

chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg 

 

05 

 

Bình 

Theo quy 

định của nhà 

sản xuất 

 
2 

Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất 

chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa 

cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa 
cháy không nhỏ hơn 06 lít 

 
05 

 
Bình 

Theo quy định 

của nhà sản 

xuất 

3 Đèn pin (độ sáng 200 lm, chịu nước IPX4) 02 Chiếc Hỏng thay thế 

4 
Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, 
chất liệu thép cacbon cường độ cao) 

01 Chiếc Hỏng thay thế 

5 Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 
cm) 

01 Chiếc Hỏng thay thế 

6 
Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, 
cán dài 50 cm) 

01 Chiếc Hỏng thay thế 

7 Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) 01 Chiếc Hỏng thay thế 

8 
Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT 

ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 
01 Túi Hỏng thay thế 

9 
Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 
17 cm; tải trọng 160 kg). 

01 Chiếc Hỏng thay thế 

2. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu 

dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Nghị quyết số 

26/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 ban hành tại kỳ họp thứ 11 và Nghị quyết số 

40/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 ban hành tại kỳ họp thứ 12) 

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, 

thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

- Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động 

chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác theo quy định của Luật Chăn nuôi, Nghị 

định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi 

tiết Luật Chăn nuôi và Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2022 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP (trừ 

nuôi chim yến và nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà 

không gây ô nhiễm môi trường).  

- Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư 

không được phép chăn nuôi: (1) Thành phố Tam Kỳ: Các phường: An Mỹ, Phước 

Hòa, An Sơn, An Xuân; Phường Tân Thạnh gồm các khối phố: Mỹ Thạch Tây, Hòa 

Nam; Phường Hòa Hương gồm các khối phố: Hương Trung, Hương Chánh, Hồng Lư, 

Bàn Thạch. (2) Thành phố Hội An: Các phường: Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Tân 
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An, Cửa Đại, Cẩm An. (3) Thị xã Điện Bàn1. (4) Huyện Duy Xuyên: Thị trấn Nam 

Phước gồm các khối phố: Mỹ Hòa, Long Xuyên 1, Long Xuyên 2. (5) Huyện Thăng 

Bình: Thị trấn Hà Lam gồm các khối phố: 3, 4, 5. (6) Huyện Tiên Phước: Thị trấn 

Tiên Kỳ gồm các khối phố: Bình Phước, Khối phố Tiên Bình: Các tổ đoàn kết số: 21, 

22, 27, 47 và khu phố mới Phước An. (7) Huyện Núi Thành: Thị trấn Núi Thành gồm 

các khối phố: 2, 3, 4 và các tổ: 1, 2, 3, 4 thuộc khối phố 1. (8) Huyện Đại Lộc: Thị 

trấn Ái Nghĩa gồm các khu: Phước Mỹ, Nghĩa Phước và các tổ: 1, 2, 3, 4 thuộc khu 

Nghĩa Đông. (9) Huyện Quế Sơn: Thị trấn Đông Phú gồm: Các khu dân cư số 2, 5 

thuộc tổ dân phố Thuận An; khu phố chợ Đông Phú thuộc tổ dân phố Lãnh Thượng 

1; khu phố chợ Đông Phú, khu dân cư số 1 thuộc tổ dân phố Lãnh Thượng 2; Thị trấn 

Hương An gồm: Khu tái định cư Đông cầu Hương An; khu tái định cư chợ Hương 

An; khu dân cư Hương Yên; khu tái định cư Hương Yên; khu dân cư vùng sạt lở 

Hương An; các tổ dân phố Yên Lư và Hương Yên thuộc khu tái định cư khu Công 

nghiệp Đông Quế Sơn. (10) Huyện Hiệp Đức: Thị trấn Tân Bình gồm các tổ: 10, 11, 

thuộc khối phố An Nam và tổ 4 thuộc khối phố An Đông. (11) Huyện Bắc Trà My: 

Thị trấn Trà My gồm: Các tổ đoàn kết số: 4, 7 thuộc tổ dân phố Mậu Cà; Các tổ đoàn 

kết số: 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc tổ dân phố Trung Thị; Các tổ đoàn kết số: 1, 2, 3, 4 thuộc 

tổ dân phố Đồng Bàu; Các tổ đoàn kết số: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 thuộc tổ dân phố Đồng 

Trường; Các tổ đoàn kết số: 1, 2 thuộc tổ dân phố Trấn Dương; Tổ đoàn kết số 4 thuộc 

tổ dân phố Đàng Bộ. (12) Các khu đô thị, khu dân cư xây dựng nhà ở liền kề theo quy 

hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố. 

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND tỉnh 

ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ 

xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 (Nghị 

quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 ban hành tại kỳ họp thứ 11) 

- Sửa đổi, bổ sung các điểm a, b khoản 1 Điều 2 như sau: 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các hộ gia đình đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Hộ gia đình nằm trong vùng thường xuyên xảy ra bão, lũ, lụt. 

b) Hộ gia đình có nhà ở không đảm bảo an toàn để phòng tránh, trú bão, lũ, lụt 

hoặc có nhà ở an toàn nhưng chưa có sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở 

lên tính từ nền nhà (bao gồm cả hộ gia đình có nhà ở được hỗ trợ theo các chương 

trình, chính sách hỗ trợ nhà ở khác của Nhà nước, địa phương và các tổ chức, đoàn 
 

1 Phường Vĩnh Điện; Phường Điện Dương; Phường Điện Nam Đông gồm các khối phố: 7A, 7B, Cổ An Đông; Phường 

Điện An gồm: Khối phố Ngọc Tam: Cụm dân cư mặt tiền đường Lý Thái Tổ (từ cầu Giáp Ba đến đường tránh Vĩnh 

Điện); Cụm dân cư mặt tiền đường Nguyễn Thành Ý (từ giáp đường Lý Thái Tổ đến cầu Bến Tư), Khối phố Phong 

Nhị: Cụm dân cư mặt tiền đường Phan Chu Trinh, Khối phố Bằng An Đông: Cụm dân cư mặt tiền đường Trần Quý 

Cáp; Phường Điện Nam Trung gồm: Khối phố Quảng Lăng A: Cụm dân cư mặt tiền đường Trần Thủ Độ, Khối phố 

Quảng Lăng B: Cụm dân cư mặt tiền đường Trần Thủ Độ; Phường Điện Ngọc gồm các khối phố: Câu Hà, Viêm Minh, 

Viêm Trung, Giang Tắc, Viêm Đông, Ngân Giang, Ngân Câu (trừ khu vực vùng 10); Xã Điện Thắng Bắc gồm: Thôn 

Viêm Tây 1: Các tổ 2, 3, 6, 7; Thôn Viêm Tây 2: Các tổ: 8, 9, 16; Thôn Bồ Mưng 1: Các tổ: 1, 3a;  Thôn Bồ Mưng 2: 

Các tổ: 4, 7, 9, 10, 12; Xã Điện Thắng Trung gồm: Thôn Thanh Quýt 3, Thôn Thanh Quýt 5: Các tổ: 1, 4, 5, Xã Điện 

Thắng Nam: Thôn Phong Ngũ: Cụm dân cư mặt tiền đường Quốc lộ 1A (từ cầu Thanh Quýt đến cầu Giếng Trời); Xã 

Điện Phương gồm: Thôn Đông Khương 1: Cụm dân cư mặt tiền đường Quốc lộ 1A, Thôn Đông Khương 2: Cụm dân 

cư mặt tiền đường Quốc lộ 1A, Thôn Thanh Chiêm 1: Cụm dân cư mặt tiền đường Quốc lộ 1A. 
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thể nhưng đã hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn, nhà chưa có sàn sử dụng 

cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 m trở lên tính từ nền nhà).” 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Thứ tự ưu tiên hỗ trợ 

Hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình 

có hoàn cảnh khó khăn (khuyết tật, già cả, neo đơn,...); hộ gia đình còn lại.” 

4. Quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em 

mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ 

thông công lập năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Nghị quyết 

số 31/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 ban hành tại kỳ họp thứ 11) 

- Đối tượng áp dụng: (1) Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang theo học 

tại các cơ sở giáo mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên công 

lập, cơ sở đào tạo công lập khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của 

Luật Giáo dục. (2) Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục 

thường xuyên công lập, cơ sở đào tạo công lập khác thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân theo quy định của Luật Giáo dục.  

- Mức thu học phí: 

(1) Mức học phí năm học 2022 - 2023 đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ 

thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập 

chưa tự đảm bảo chi thường xuyên như sau: 

ĐVT: đồng/học sinh/tháng 

Cấp học 
Thành 

thị 

Nông 

thôn 

Miền núi, bãi ngang ven 

biển và hải đảo 

Mầm non 300.000 100.000 50.000 

Tiểu học 300.000 100.000 50.000 

THCS 300.000 100.000 50.000 

THPT 300.000 200.000 100.000 

(2) Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi 

thường xuyên, mức học phí tối đa bằng 2 lần mức học phí quy định tại khoản 1 Điều 

này. (3) Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư, mức học phí tối đa bằng 2,5 lần mức học phí quy định tại khoản 

1 Điều này. (4) Cơ sở giáo dục thường xuyên áp dụng mức học phí tương đương với 

mức học phí của các trường phổ thông công lập cùng cấp trên địa bàn. (5) Học sinh 

tiểu học công lập không phải đóng học phí, mức học phí đối với giáo dục tiểu học quy 

định tại khoản 1 Điều này dùng làm căn cứ để xem xét ban hành chính sách hỗ trợ 

học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập 

và các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc diện được hưởng chính sách miễn 
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giảm học phí theo quy định. (6) Học phí được thu tối đa 09 tháng/năm học. UBND 

tỉnh quy định thời điểm thu, phương thức thu học phí phù hợp với thực tế. 

- Quy định về khu vực áp dụng mức học phí: (1) Khu vực thành thị: Bao gồm 

các phường thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn; các tổ 

dân phố thuộc thị trấn của các huyện đồng bằng. (2) Khu vực nông thôn: Bao gồm 

các xã thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện 

đồng bằng; các tổ dân phố thuộc thị trấn của các huyện miền núi. (3) Khu vực miền 

núi, bãi ngang ven biển và hải đảo: Bao gồm các thôn, xã miền núi; xã đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đảo. 

- Chính sách hỗ trợ học phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ phần chênh lệch giữa mức 

thu học phí năm học 2022-2023 với mức thu học phí năm học 2021 – 2022 cho trẻ 

em mầm non, học sinh phổ thông công lập và cấp bù kinh phí cho các cơ sở giáo dục 

công lập trên địa bàn tỉnh. 

5. Quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2026 (Nghị quyết số 

30/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 ban hành tại kỳ họp thứ 11) 

- Phạm vi điều chỉnh: 

Quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - Khu thể thao các thôn, tổ dân 

phố, khối phố, khu phố (sau đây gọi tắt là thôn, tổ dân phố) trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2023 - 2026. 

- Đối tượng áp dụng: (1) Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố. (2) Các 

tổ chức và cá nhân có liên quan. (3) Đối với các địa phương do đặc thù văn hóa tộc 

người, không xây dựng Nhà Văn hóa (nhà xây, bê tông), chỉ sử dụng Nhà làng truyền 

thống vẫn được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết này. 

- Mức hỗ trợ: (1) Hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất Nhà văn hóa - Khu thể thao 

thôn, tổ dân phố: 30.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố. (2) Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa 

trang thiết bị Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố: 10.000.000 đồng/thôn, tổ 

dân phố. (3) Hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên Nhà văn hóa - Khu thể thao 

thôn, tổ dân phố: 10.000.000 đồng/năm/thôn, tổ dân phố. 

- Kinh phí thực hiện: Khoảng 74 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh: 67,7 tỷ 

đồng; ngân sách huyện, xã: 6,3 tỷ đồng 

6. Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện 

viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025 (Nghị quyết 

số 27/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 ban hành tại kỳ họp thứ 11) 

- Phạm vi điều chỉnh: Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động 

viên, huấn luyện viên các môn thể thao của tỉnh (trừ môn bóng đá) đạt nhiều thành 

tích, có tiềm năng, kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn cao 

- Đối tượng áp dụng: (1) Vận động viên đang được đào tạo từ ngân sách tỉnh 

Quảng Nam theo quyết định của cấp có thẩm quyền. (2) Vận động viên chưa từng 

được đào tạo từ ngân sách tỉnh Quảng Nam. (3) Huấn luyện viên chưa từng được 

hưởng tiền lương, tiền công huấn luyện, đào tạo từ ngân sách tỉnh Quảng Nam; có 
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nhiều kinh nghiệm huấn luyện; năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu. (4) 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Chính sách thu hút vận động viên: (1) Hỗ trợ 15.000.000 đồng/tháng: Vận 

động viên có khả năng tranh chấp huy chương vàng cá nhân, đồng đội tại Đại hội Thể 

thao toàn quốc, giải Vô địch quốc gia và đã từng đoạt một trong số huy chương: Huy 

chương vàng giải Vô địch quốc gia, huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc, 

huy chương các loại giải Vô địch Đông Nam Á trở lên. Vận động viên tham gia thi 

đấu giải Vô địch Bóng chuyền quốc gia. (2) Hỗ trợ 10.000.000 đồng/tháng: Vận động 

viên có khả năng tranh chấp huy chương vàng cá nhân, đồng đội tại Đại hội Thể thao 

toàn quốc, giải Vô địch quốc gia và đã từng đoạt một trong số huy chương: Huy 

chương vàng giải Trẻ quốc gia, huy chương bạc giải Vô địch quốc gia. Vận động viên 

tham gia thi đấu giải Bóng chuyền hạng A quốc gia. (3) Hỗ trợ 5.000.000 đồng/tháng: 

Vận động viên có khả năng tranh chấp huy chương vàng cá nhân, đồng đội tại Đại 

hội Thể thao toàn quốc, giải Vô địch quốc gia. Vận động viên tham gia thi đấu giải 

Bóng chuyền Trẻ quốc gia. 

- Chính sách thu hút huấn luyện viên: (1) Hỗ trợ không quá 45.000.000 

đồng/tháng đối với huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài có khả năng đột phá thành 

tích trong huấn luyện; có định hướng, chiến lược tốt trong công tác huấn luyện, thi 

đấu và đạt một trong các điều kiện sau: Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong công tác 

quản lý, chỉ đạo, huấn luyện vận động viên. Đã từng huấn luyện vận động viên đoạt 

huy chương vàng giải quốc tế từ Đại hội Thể thao khu vực trở lên. (2) Hỗ trợ không 

quá 25.000.000 đồng/tháng đối với huấn luyện viên là công dân Việt Nam có khả 

năng đột phá thành tích trong huấn luyện; có định hướng, chiến lược tốt trong công 

tác huấn luyện, thi đấu và đạt một trong các điều kiện sau: Có ít nhất 05 năm kinh 

nghiệm trong công tác quản lý, huấn luyện vận động viên. Có ít nhất 03 năm kinh 

nghiệm trong công tác quản lý, huấn luyện vận động viên các đội tuyển trẻ quốc gia, 

đội tuyển quốc gia. Đã từng huấn luyện vận động viên đoạt một trong số huy chương: 

Huy chương vàng giải Vô địch quốc gia, huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn 

quốc, huy chương các loại từ giải Vô địch Đông Nam Á trở lên. 

- Chính sách đãi ngộ vận động viên: (1) Vận động viên đạt kiện tướng: 

2.000.000 đồng/tháng. (2) Vận động viên đạt cấp I: 1.000.000 đồng/tháng. (3) Vận 

động viên phá kỷ lục giải quốc tế: 5.000.000 đồng/tháng. (4) Vận động viên phá kỷ 

lục giải quốc gia: 3.000.000 đồng/tháng. 

- Kinh phí thực hiện: Dự kiến tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2023 - 

2025 khoảng: 12,816 tỷ đồng; bình quân mỗi năm khoảng: 4,272 tỷ đồng. Nguồn kinh 

phí: Ngân sách tỉnh 

7. Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; 

số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2023 (Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 ban hành tại kỳ họp thứ 12) 

- Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm 

việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập; định mức 

cán bộ, nhân viên, lao động ở các hội, cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy 
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Quảng Nam, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam; định 

suất hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) năm 2023 của tỉnh Quảng Nam, như sau: (1) Biên 

chế công chức trong các cơ quan, đơn vị và địa phương thuộc tỉnh: 3.141 biên chế. 

(2) Biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp 

công lập: 27.725 biên chế. (3) Bổ sung biên chế viên chức sự nghiệp giáo dục - đào 

tạo năm học 2022 - 2023: 142 biên chế. (4) Giao định mức hợp đồng lao động đối với 

cơ sở bảo trợ xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam, Trung tâm Nuôi dưỡng, 

điều dưỡng người có công Quảng Nam: 273 định mức. (5) Giao định mức hợp đồng 

lao động đối với tổ chức hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ: 35 định mức. (6) 

Giao định suất hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP): 2.340 định suất: (a) Các cơ quan, tổ chức 

hành chính: 394 định suất. (b) Các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước 

đảm bảo chi thường xuyên: 1.946 định suất. 

8. Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, 

làng nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025 (Nghị quyết số 

38/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 ban hành tại kỳ họp thứ 12) 

- Đối tượng áp dụng:  (1) Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp 

đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn (gọi chung là 

cơ sở ngành nghề nông thôn), bao gồm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp 

tác, hộ gia đình hoạt động theo quy định của pháp luật đóng trên địa bàn các xã, 

phường, thị trấn của tỉnh. (2) Các nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền 

thống được UBND tỉnh quyết định công nhận hoặc ủy quyền công nhận. (3) Các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện Nghị quyết. 

- Nội dung, mức hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn (kể cả ngành nghề nông 

thôn trong làng nghề, làng nghề truyền thống): (1) Hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất: Mức 

hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 200 triệu đồng/cơ sở ngành nghề nông 

thôn là tổ hợp tác, hộ gia đình và không quá 250 triệu đồng/cơ sở ngành nghề nông 

thôn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã. (2) Hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa, 

nâng cấp hệ thống xử lý môi trường tại cơ sở ngành nghề nông thôn: Mức hỗ trợ tối 

đa 50% chi phí nhưng không quá 240 triệu đồng/cơ sở ngành nghề nông thôn. (3) Hỗ 

trợ lãi suất vốn vay để mua nguyên vật liệu; đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị, dây 

chuyền công nghệ: Mức hỗ trợ tối đa 50% lãi suất cho các khoản vay trong thời hạn 

02 năm đầu nhưng không quá 400 triệu đồng/cơ sở ngành nghề nông thôn. (4) Hỗ trợ 

mở lớp truyền nghề: Các cơ sở ngành nghề nông thôn trực tiếp mở lớp truyền nghề 

được hỗ trợ chi phí lớp học. Mức hỗ trợ bằng 100% định mức chi phí đào tạo nghề 

trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng theo quy định hiện hành và được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. (5) Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú 

đang hoạt động ngành nghề nông thôn, làng nghề, làng nghề truyền thống: Thực hiện 

theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật 

Bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Thời gian 

hỗ trợ tối đa là 03 năm, kể từ ngày thụ hưởng chính sách. 

- Kinh phí thực hiện: 
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1) Vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh: 36.804.140.000 đồng (bố trí tối thiểu 12 tỷ 

đồng/năm). 

2) Vốn ngân sách cấp huyện: 11.902.250.000 đồng 

3) Vốn lồng ghép từ các Chương trình, đề án, dự án khác; vốn huy động từ các 

cơ sở ngành nghề nông thôn, làng nghề và các nguồn vốn hợp pháp khác: 

28.559.610.000 đồng. 

9. Về một số nhiệm vụ, giải pháp ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Nghị quyết số 60/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 ban hành tại kỳ họp thứ 12) 

- Những vấn đề cần quan tâm: 

Quỹ thời gian các địa phương xây dựng Đề án, lấy ý kiến cử tri, trình Hội đồng 

nhân dân cấp huyện, cấp xã khá gấp; số lượng thôn, tổ dân phố phải sắp xếp, sáp nhập 

nhiều nên có lúng túng nhất định. Tên gọi thôn, tổ dân phố mới nhiều nơi chưa phù 

hợp, không có ý nghĩa sâu sắc về truyền thống, văn hóa lịch sử. Các quy định về chế 

độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia công việc 

ở thôn, tổ dân phố nhiều lần thay đổi; quy định mức khoán quỹ phụ cấp chi trả chế độ 

chức danh giữa thôn và tổ dân phố (nhất là các tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình 

lớn) còn bất cập. Số lượng các chức danh ở thôn, tổ dân phố khá nhiều, chế độ tăng 

so với trước nhưng hiệu quả hoạt động có mặt còn hạn chế. Công tác phối hợp, vai 

trò, trách nhiệm của từng chức danh chưa phát huy nên hiệu quả hoạt động có nơi còn 

hạn chế; một số địa phương cấp xã chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, giao nhiệm 

vụ nhiều cho thôn, tổ dân phố. Việc xây dựng phương án quản lý tài sản sau sắp xếp 

một số địa phương còn lúng túng. 

Tiêu chí quy mô hộ gia đình theo các thông tư của Bộ Nội vụ giữa thời điểm 

xây dựng Đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết với thời điểm tổ 

chức thực hiện Nghị quyết có thay đổi nên có địa phương gặp khó khăn; một số thôn, 

tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập có quy mô số hộ gia đình khá lớn; có nơi không 

tương đồng về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán dẫn đến thiếu sự gắn kết 

trong sinh hoạt cộng đồng… gây khó khăn trong công tác quản lý, triển khai các hoạt 

động của thôn, tổ dân phố.  

Sau sắp xếp toàn tỉnh còn 77 thôn đạt dưới 50% tiêu chuẩn, thuộc diện phải sắp 

xếp, sáp nhập theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 

2018 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của 

thôn, tổ dân phố; có thôn, cụm dân cư nằm tách biệt, điều kiện đi lại khó khăn, phức 

tạp; một số địa phương chưa kịp thời xây dựng phương án quản lý, sử dụng nhà văn 

hóa dôi dư, do quy mô dân số tăng lên nên nhà văn hóa chưa đảm bảo diện tích, cơ sở 

vật chất chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. 

- Một số nhiệm vụ giải pháp 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh: (a) Chỉ đạo các địa phương giữ ổn định các 

thôn, tổ dân phố như hiện nay; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà 

soát, đánh giá việc thực hiện sáp nhập, sắp xếp các thôn, tổ dân phố về kết quả đạt 
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được, những tồn tại, hạn chế, bất cập; rà soát đối chiếu quy định về quy mô số hộ gia 

đình ở các thôn, tổ dân phố, các trường hợp nằm tách biệt, điều kiện đi lại khó khăn, 

phức tạp; những nơi có nhu cầu bức thiết trong việc đổi tên thôn, tổ dân phố… báo 

cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phù hợp, đồng bộ chủ trương của Trung 

ương về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đảm bảo quy mô thôn, tổ dân 

phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và tình hình thực tiễn của từng địa phương. (b) Trong thời gian 

chờ Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 

2019, chỉ đạo không tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định liên 

quan đến tổ chức, chế độ chính sách các chức danh ở thôn, tổ dân phố cho đến khi có 

chủ trương của cấp có thẩm quyền. (c) Trường hợp Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 nhưng vẫn giữ nguyên quy định 

khoán quỹ phụ cấp các chức danh ở thôn, tổ dân phố theo 02 mức khoán (5,0 và 3,0 

lần mức lương cơ sở) như hiện nay, tổng hợp đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho 

chủ trương hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh cho người hoạt động không chuyên trách ở 

các tổ dân phố (khối phố) có quy mô số hộ gia đình gấp 1,5 lần trở lên so với quy định 

để tương đồng mức phụ cấp giữa các chức danh và phù hợp với công việc ở những tổ 

dân phố đông dân cư. (d) Chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện, cấp 

xã thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc phân bổ, quản lý, sử dụng và thực 

hiện thanh quyết toán kinh phí hoạt động ở thôn, tổ dân phố; việc chi trả chế độ đối 

với người hoạt động không chuyên trách, người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố 

đảm bảo đúng quy định pháp luật. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu xây dựng 

khung bố trí kiêm nhiệm các chức danh ở thôn, tổ dân phố phù hợp đặc thù khu vực, 

vùng miền theo nội dung đã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao tại khoản 1 Điều 3 

Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2022. (e) Chỉ đạo các địa 

phương thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành về chuyển đổi thôn thành tổ dân 

phố đối với các xã đã thành lập đơn vị hành chính đô thị; trong quá trình thực hiện 

kịp thời tổng hợp các vướng mắc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.     

(f) Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có các nhà văn 

hóa thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: (a) Tăng cường công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong 

thực hiện chủ trương, quy định về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy cấp cơ sở. Phổ 

biến, triển khai kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan đến 

tổ chức hoạt động, chính sách đối với thôn, tổ dân phố. (b) Rà soát, phân định rõ trách 

nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách xã với 

người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố phù hợp với chức năng của 

thôn, tổ dân phố và nhiệm vụ, công việc của các chức danh; đồng thời, tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát. (c) Chỉ đạo bố trí, quản lý người hoạt động không chuyên 

trách và các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố theo đúng quy định; khuyến khích bố 

trí kiêm nhiệm các chức danh đi đôi với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để 

tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Chỉ 

đạo thôn, tổ dân phố xây dựng quy chế hoạt động, quy chế phối hợp và phân giao 

nhiệm vụ cụ thể phát huy vai trò, trách nhiệm các chi hội đoàn thể ở thôn, tổ dân phố. 
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Kịp thời trao đổi, phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên để hướng dẫn các thủ 

tục thanh quyết toán kinh phí hoạt động tạo điều kiện các thôn, tổ dân phố đảm bảo 

nguồn kinh phí hoạt động và quản lý sử dụng theo đúng quy định pháp luật. (d) Xây 

dựng phương án quản lý, sử dụng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố dôi dư; rà soát, nghiên 

cứu lồng ghép nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án để có phương án quy 

hoạch, đầu tư, sửa chữa nhà văn hóa phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức 

sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân. 

10. Một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết kỳ họp thứ mười hai, HĐND 

tỉnh khóa X (Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 ban hành tại kỳ họp thứ 12) 

- Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất: (1) Bãi bỏ khoản 4, Điều 2 Nghị quyết số 

86/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 về kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thống nhất chủ trương hỗ trợ khác đối với cây trồng hằng 

năm khi Nhà nước thu hồi đất theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7538/TTr-

UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022. (2) Tiếp tục áp dụng thực hiện Nghị quyết số 

67/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để thực 

hiện chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2022 và các năm 

tiếp theo cho đến khi Bộ Tài chính ban hành quyết định về giá tối đa sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi mới. (3) Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 

trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7962/TTr-UBND ngày 

30 tháng 11 năm 2022. (4) Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư Dự án Đường từ trung 

tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã ATiêng, Bhalêê, AVương), 

lý trình Km0+00-Km11+00 (đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư tại Công văn số 185/HĐND-VP ngày 25 tháng 7 năm 2018) từ 

134.000.000.000 đồng lên 140.685.500.000 đồng. Phần vốn tăng thêm 

(6.685.500.000 đồng) sử dụng từ ngân sách huyện Tây Giang. (5) Điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành sử dụng vốn vay ODA 

của Chính phủ Đức từ “năm 2015-2022” thành “ năm 2015-2024” theo nội dung đề 

nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 8134/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022...  

- Giao UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng 

như sau: (1) Rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 70/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh 

đảm bảo theo đúng quy định. (2) Rà soát, tổng hợp số lượng của thanh niên xung 

phong tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế sau năm 1975 chưa 

được hưởng chính sách bảo hiểm y tế, báo cáo Bộ Nội vụ xin ý kiến Thủ tướng Chính 

phủ theo Công văn số 1734/BNV-CTTN ngày 24 tháng 4 năm 2021 về việc thống kê 

số liệu và đề xuất chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu 

quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975. (3) Rà soát, điều chỉnh quy 

định tỷ lệ quỹ đất dành cho xây dựng nhà ở xã hội tại Quyết định số 2299/QĐ-UBND 

ngày 11 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị 

quyết số 51/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

đồng thời, rà soát, kịp thời điều chỉnh tỷ lệ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong một 

số dự án khu dân cư, khu đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có).          
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Bổ sung danh mục nghiên cứu đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhất là tại thị xã Điện Bàn, 

làm cơ sở để triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; xây dựng 

cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định...  

Ngoài ra tại kỳ họp thứ 12 đã thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát 

chuyên đề tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13 tháng 

01 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2021-2026. 

V. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh 

Tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND tỉnh đã dành thời gian để chất vấn và trả lời 

chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Công 

Thương, Lao động – Việc làm – Giảm nghèo và Thanh tra. Phiên chất vấn diễn ra 

trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã tăng 

cường tranh luận để làm rõ thêm những tồn tại, vướng mắc. UBND tỉnh, các cơ quan 

chuyên môn đã trả lời nghiêm túc, đi vào trọng tâm, trọng điểm, đồng thời đưa ra các 

cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian đến. HĐND tỉnh ghi 

nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh; đề 

nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ sau 

phiên họp chất vấn nhằm đáp ứng mong đợi của cử tri. 

VI. Trả lời ý kiến cử tri 

Trên cơ sở nội dung trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh tại Báo cáo số 214/BC-

UBND ngày 29/11/2022 về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh     

khóa X, đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn nội dung để thông tin cho cử tri được biết (Báo 

cáo được đăng tải tại địa chỉ dbnd.quangnam.gov.vn - Mục TÀI LIỆU KỲ HỌP). 

VII. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

năm 2022. 

Đại biểu báo cáo với cử tri kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND của 

mình trong năm 2022 theo quy định tại Điều 94 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.   

VIII. Thu thập, giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc 

Đại biểu thu thập đầy đủ ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri ngoại trừ những ý 

kiến đã được các cấp, các ngành giải trình, trả lời rõ ràng tại buổi tiếp xúc.  
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