
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

KỲ HỌP THỨ 18, HĐND TỈNH QUẢNG NAM KHÓA IX 

                                              (Ngày 02/11/2020) 

 

 

*  Buổi sáng từ 8h00 

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: 

4.1. Quy định về cơ chế hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 (10 phút); 

4.2. Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạng viên chức (10 phút); 

4.3. Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 

rừng phòng hộ năm 2020 của các huyện, thành phố: Đông Giang, Nam Giang, 

Nam Trà My, Duy xuyên, Tam Kỳ (10 phút). 

4.4. Điều chỉnh cục bộ cơ cấu sử dụng đất dự án Khu đô thị Mỹ Gia tại Đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu 

tư dự án Khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (15 phút); 

5. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung 

trên lĩnh vực do Ban phụ trách (25 phút).  

6. Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra về các nội dung trên lĩnh vực 

do Ban phụ trách (10 phút).  

7. Chủ tọa kỳ họp gợi ý thảo luận một số nội dung trình kỳ họp (05 phút) 

Tổng thời lượng: 100 phút 

Nghỉ giải lao 15 phút (từ 09h40 đến 09h55) 

8. Đại biểu thảo luận chung tại hội trường. 

* Buổi chiều từ 13h30 

1. Tiếp tục thảo luận chung tại hội trường. 

2. Chủ tọa kỳ họp tổng kết phiên thảo luận. 

3. Chủ tọa kỳ họp điều hành thông qua các nghị quyết 

4. Thực hiện công tác nhân sự (kịch bản chi tiết riêng) 
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5. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. 

6. Nghi lễ chào cờ - bế mạc. 

 

CÁC NỘI DUNG KHÔNG TRÌNH BÀY TRỰC TIẾP TẠI KỲ HỌP 

1.  Bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên 

địa bàn huyện Đại Lộc. 

2. Về việc bố trí vốn cho dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đất 

quốc phòng chuyển giao tại xã Tam Quang. 

3. Điều chỉnh, bổ sung (lần 2) chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư 

xây dựng nhà ở Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1, tại xã Tam Hiệp, 

xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành và Khu đô thị sinh thái 

cao cấp Vịnh An Hòa 2, tại xã Tam Hiệp, xã Tam Giang, huyện Núi thành. 

4. Điều chỉnh Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của 

HĐND tỉnh về Giảm mức phí tham quan trên địa bàn tỉnh. 

5. Đề nghị cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với kế hoạch 

vốn ngân sách tỉnh năm 2018 chưa giải ngân hết. 

 


