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THÔNG BÁO
Kết quả kỳ họp thứ 23, 24, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thứ 23, 24, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 
2016 – 2021 được tổ chức từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2021. Qua 
xem xét các đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết theo luật định, HĐND tỉnh đã thảo 
luận và thông qua 17 nghị quyết, gồm:

A. Kỳ họp thứ 23
I. Nghị quyết cá biệt
1. Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công).
2. Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về quyết định chủ trương 

đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương.
3. Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về quyết định chủ trương đầu 

tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương.
4.  Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về bổ sung danh mục dự án 

thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
5. Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về quyết định chủ trương 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Đường trục 
chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

6. Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về bổ sung Quy hoạch thủy 
lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

7. Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về hỗ trợ xây dựng hệ thống 
truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2021-2023.

8. Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về kỳ họp thứ 23, HĐND 
tỉnh khóa IX.

II. Nghị quyết quy phạm pháp luật
1. Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về mức chi Giải thưởng 
Báo chí Huỳnh Thúc Kháng và Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Quảng Nam.
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3. Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam.

4. Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 quy định về tiếp tục 
giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục 
hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

5. Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 quy định mức chi đón 
tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

6. Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 quy định mức chi 
thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn 
tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

7. Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về việc quy định một 
số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

8. Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 quy định một số chính 
sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

B. Kỳ họp thứ 24
Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về công tác nhiệm kỳ 2016-

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam.

(Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 23, 24 đã được đăng tải trên Trang 
thông tin điện tử của HĐND tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ 
http://dbnd.quangnam.gov.vn mục NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH. Đề nghị đại biểu 
HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị địa phương tra cứu, áp dụng).

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 23, 24, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 – 2021, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam thông báo đến các cấp, các 
ngành, các cơ quan liên quan và nhân dân trong tỉnh được biết./.

 Nơi nhận:1

- Thường trực Tỉnh ủy (bc);
- TTHĐND,UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam;
- Thông tấn xã VN tại Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các Phòng;
- Lưu VT, TH (Hạnh).

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Nguyễn Ngọc Thái

1 Gửi qua trục văn bản liên thông
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