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Về các nội dung trình tại kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu 

khách mời tập trung thảo luận các nội dung chính sau: 

1. Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng 

Nam năm 2021 

Sự cần thiết, cơ sở đề xuất điều chỉnh số liệu quyết toán thu ngân sách nhà 

nước năm 2021. 

2.  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại lệ phí thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh 

Sự cần thiết, cơ sở sửa đổi, bãi bỏ một số loại lệ phí; sự phù hợp về các nội 

dung sửa đổi, bổ sung.  

 3. Bổ sung kế hoạch vốn trung hạn và danh mục của Dự án 4 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

- Sự phù hợp đề xuất danh mục đầu tư Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3 của Dự án 

4 thuộc Chương trình. 

- Công tác triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ huyện nghèo (Bắc Trà My và 

Phước sơn) thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. 

- Công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

đối với các huyện miền núi. 

4. 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 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.  

- Sự cần thiết, thẩm quyền ban hành.  

- Hiện trạng, hiệu quả hoạt động của các cụm truyền thanh của 60 xã khu 

vực III và xã đảo trong thời gian qua; sự phù hợp việc đề xuất nhu cầu đầu tư nâng 

cấp, mở rộng và chuyển đổi sang hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông 

tin - viễn thông cho 60 xã khu vực III và xã đảo.  

- Sự phù hợp cần phải nâng cấp, mở rộng 25 đài truyền thanh các xã đã 

được đầu tư theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh 

(về hiện trạng các cụm loa, phù hợp với hạ tầng thông tin phủ sóng các khu vực 

dân cư…). 

- Sự phù hợp về nội dung và mức hỗ trợ; việc lồng ghép các nguồn kinh phí 

thực hiện. 
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5. 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  

- Sự phù hợp trong việc áp dụng các quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

- Việc lồng ghép các nguồn vốn nhằm thực hiện hiệu quả đầu tư phát triển 

hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo (dự án 1). 

6. Quy định nội dung, mức chi cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh  

- Sự cần thiết, thẩm quyền ban hành.  

- Sự phù hợp về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.  

- Sự phù hợp về mức hỗ trợ tiền ăn, quần áo, chăn, màn, chiếu, gối, đồ dùng 

sinh hoạt cá nhân cho người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập; 

mức hỗ trợ người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các 

đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và người bị quản lý sau 

cai nghiện ma túy tại cấp xã. 

- Sự phù hợp về đối tượng, mức trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao 

động làm việc tại cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

7. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh 

Sự cần thiết, thẩm quyền, cơ sở pháp lý và thực tiễn để phân bổ kinh phí phát 

sinh thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

8. Các nội dung báo cáo, tờ trình khác của UBND, các Ban của HĐND 

tỉnh trình tại kỳ họp: Đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu thêm tài liệu để xem 

xét, thảo luận./. 

 


