
 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

      Số:        /KH-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Quảng Nam, ngày    tháng    năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

khóa X,  nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019; Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 
tám (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm 
kỳ 2021 – 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thời gian, thành phần và địa điểm 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25/6/2022 (thứ Bảy). 

2. Hình thức tổ chức kỳ họp và địa điểm dự họp: 

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các điểm cầu như sau:

a) Điểm cầu chính: Hội trường số 2, tầng 2 Trụ sở Đoàn ĐBQH – HĐND – 
UBND tỉnh (số 62, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ). 

b) Các điểm cầu tại phòng họp trực tuyến tại trụ sở Huyện ủy hoặc HĐND 
và UBND các huyện, thị xã, thành phố (đơn vị có liên quan).

3. Thành phần

Tại điểm cầu Hội trường số 2, tầng 2, trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Chủ tọa kỳ họp;

- Đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đ/c Võ Xuân Ca, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 
thành phố Tam Kỳ, Phú Ninh, Bắc Trà My (kèm theo phụ lục I).

- Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh liên quan đến nội dung trình kỳ họp, gồm: 
(1) Ông Nguyễn Quang Thử, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; (2) Ông Phạm 
Viết Tích, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; (3) Ông Trần 
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Thanh Hà, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; (4) Ông Đặng Văn Đào, 
Giám đốc Sở Tư Pháp.

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các Phòng chuyên môn;

 - Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và bộ phận tham mưu có liên 
quan của Văn phòng UBND tỉnh;

- Cơ quan có nội dung trình tại kỳ họp (cử 01 cán bộ phối hợp tham mưu 
tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của đại biểu đối với dự thảo nghị quyết); 

- Phóng viên Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh tham dự, đưa tin.

 b) Tại điểm cầu phòng họp trực tuyến tại trụ sở Huyện ủy hoặc HĐND và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố (đơn vị có liên quan). 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X công tác tại các huyện, thị xã, thành phố 
(trừ các vị đại biểu HĐND tỉnh tham dự ở đầu cầu tỉnh) (kèm theo phụ lục II).

II. Nội dung

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X, sẽ xem xét, quyết định các nội dung sau:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa 
Đại khu vực An Bàng, thành phố Hội An.

- Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của 
HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định 
hướng đến năm 2030 (cụ thể: Điều chỉnh dự án Sửa chữa, nâng cấp: hồ chứa 
nước 3/2, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên và hồ chứa nước Đập Quang, xã Tam 
Nghĩa, huyện Núi Thành từ danh mục công trình tưới cần sửa chữa, nâng cấp 
giai đoạn đến năm 2030 thành danh mục công trình tưới cần sửa chữa, nâng cấp 
giai đoạn đến năm 2025; Bổ sung dự án Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, xã Trà 
Leng, huyện Nam Trà My vào quy hoạch thủy lợi).

- Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 
khác để xây dựng: (1) Hạng mục Móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (Đường 
tạm + Bãi tập kết) thuộc Dự án: Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn 
trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; (2) Dự án Đầu 
tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng.

- Bãi bỏ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 
tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng 
Nam đến năm 2025.

- Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về 
kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Các nội khác theo thẩm quyền.

III. Tổ chức thực hiện
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1. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn chuẩn bị nội dung kỳ họp chất lượng; tổ chức kỳ họp theo hình thức 
trực tuyến đảm bảo công khai, đúng quy định pháp luật. 

2. Các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo phân 
công của Thường trực HĐND tỉnh. 

3.Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan 
tham mưu việc tổ chức và chuẩn bị các điều kiện liên quan để phục vụ chu đáo 
kỳ họp theo hình thức trực tuyến.

4. Yêu cầu về tài liệu phục vụ kỳ họp: 

a) Đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, gửi Tờ trình chính 
thức và hồ sơ, tài liệu liên quan về Thường trực HĐND tỉnh trước 16 giờ 00 
ngày 20/6/2022.

- Văn bản giấy: 20 bộ đầy đủ. 

- Văn bản điện tử: file có chứng thực chữ ký số (bao gồm các phụ lục) và 
file word gởi qua trục liên thông văn bản và địa chỉ email: 
vphdnd@quangnam.gov.vn (kể cả bản tóm tắt trình bày tại kỳ họp theo chương 
trình kỳ họp).

 b) Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cập nhật đăng tải tài liệu lên 
Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh tại địa chỉ: dbnd.quangnam.gov.vn, mục 
TÀI LIỆU KỲ HỌP phục vụ các đại biểu nghiên cứu.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp giải quyết công việc 
phát sinh đột xuất), HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đề 
nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 
- VP HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: CPVP, các Phòng;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT.  CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
  Trần Xuân Vinh



4


		2022-06-17T16:39:48+0700
	Quảng Nam


		2022-06-17T16:44:20+0700
	Quảng Nam


		2022-06-17T16:44:28+0700
	Quảng Nam


		2022-06-17T16:44:28+0700
	Quảng Nam


		2022-06-17T16:44:29+0700
	Quảng Nam




