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HỘI�ĐỒ�G��HÂ��DÂ��
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
Số:�54/NQ-HĐND� � ��������������ày�30�t�á���6��ăm�2021�

�
�GHỊ�QUYẾT�

Về�kế�hoạch�tổ�chức�các�kỳ�họp�thườn��lệ�năm�����,�
Hội�đồn��nhân�dân�tỉnh�khóa�XI,�nhiệm�kỳ������-����6�___________________________�

�
HỘI�ĐỒ�G��HÂ��DÂ��TỈ�H��I�H�THUẬ��

KHÓA�XI�KỲ�HỌP�THỨ��HẤT�
�

Că��cứ�L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ���số�77/2015/QH13�đã�được�
sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��t�eo�L��t�số�47/2019/QH14;�

��ực���ệ��Hướ���dẫ��số�883/HD-UB�VQH14���ày�02�t�á���6��ăm�2021�
của�Ủy�ba����ườ���vụ�Q�ốc��ộ��về�một�số��ộ��d����tổ�c�ức�kỳ��ọp�t�ứ���ất�của�
Hộ��đồ�����â��dâ��các�cấp����ệm�kỳ�2021�-�2026;�

Xét��ờ�trì���số�05/��r-HĐ�D���ày�24�t�á���6��ăm�2021�của���ườ���trực�
Hộ��đồ�����â��dâ��tỉ���trì���Hộ��đồ�����â��dâ��tỉ���về�kế��oạc��tổ�c�ức�các�kỳ�
�ọp�t�ườ���lệ��ăm�2021��Hộ��đồ�����â��dâ��tỉ���k�óa�XI�����ệm�kỳ�2021�-�2026;�
ý�k�ế��t�ảo�l����của�đạ��b�ể��Hộ��đồ�����â��dâ��tạ��kỳ��ọp.�

�
QUYẾT��GHỊ:�

�
Điều��.�Thôn��qua�kế�hoạch�tổ�chức�các�kỳ�họp�thườn��lệ�năm�����,�

Hội�đồn��nhân�dân�tỉnh�khóa�XI,�nhiệm�kỳ������-����6�như�sau:�

1.��ổ�chức�02�kỳ�họp�thườ���lệ:��iữ���ăm�vào�cuối�thá���7��ăm�2021�và�
cuối��ăm�vào�đầu�thá���12��ăm�2021.�

2.�Nội�du���kỳ�họp�

�)�Kỳ�họp�thườ���lệ��iữ���ăm,�dự�kiế��tổ�chức�vào�cuối�thá���7��ăm�2021�

*�Xem�xét�các�báo�cáo��

-��áo�cáo�củ���hườ���t�ực�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�về:�

+��ì�h�hì�h�cô��� tác�củ���hườ��� t�ực�Hội�đồ����hâ��dâ�,�các�����Hội�
đồ����hâ��dâ��tỉ�h�6�thá���đầu��ăm�và�chươ���t�ì�h�cô���tác�t�ọ���tâm�6�thá���
cuối��ăm�2021.�

+��ổ���hợp�ý�kiế�,�kiế����hị�củ��cử�t�i�t�ước�kỳ�họp�thườ���lệ��iữ���ăm�
2021.�

+�Kết�quả��iám�sát�việc��iải�quyết�các�kiế����hị�củ��cử�t�i.�

+�Kết�quả�thực�hiệ��chươ���t�ì�h��iám�sát��ăm�2020�củ��Hội�đồ����hâ��
dâ��tỉ�h.�
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-��áo�cáo�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�về:��

+��ì�h�hì�h�cô���tác�6�thá���đầu��ăm�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�và�chươ���
t�ì�h�cô���tác�t�ọ���tâm�6�thá���cuối��ăm�2021.�

+��ì�h�hì�h�thực�hiệ���hiệm�vụ�ki�h�tế�-�xã�hội�6�thá���đầu��ăm,��iải�pháp�
thực�hiệ���hiệm�vụ�phát�t�iể��ki�h�tế�-�xã�hội�6�thá���cuối��ăm�2021.�

+��ì�h�hì�h�thực�hiệ����â��sách�Nhà��ước�6�thá���đầu��ăm�2021;��áo�cáo�
tì�h�hì�h�câ��đối���â��sách�đị��phươ����ăm�2020.��

+�Cô���tác�thực�hà�h�tiết�kiệm,�chố���lã���phí;�về�cô���tác�phò��,�chố���
th�m��hũ��;� cô��� tác� phò��,� chố��� tội� phạm� và� vi� phạm�pháp� luật;� việc� �iải�
quyết�khiếu��ại,�tố�cáo�và�kiế����hị�củ��cử�t�i�6�thá���đầu��ăm�2021.�

-��áo�cáo�củ�������hườ���t�ực��y�b���Mặt�t�ậ���ổ�quốc�Việt�N�m�tỉ�h�về�
tổ���hợp�ý�kiế�,�kiế����hị�củ��cử�t�i�và�Nhâ��dâ�.�

-��áo�cáo�củ���ò��á���hâ��dâ��tỉ�h,�Việ��Kiểm�sát��hâ��dâ��tỉ�h,�Cục��hi�
hà�h�á��dâ��sự�tỉ�h�về�kết�quả�thực�hiệ���hiệm�vụ�6�thá���đầu��ăm�2021.�

-��áo�cáo�củ��các�����Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�về�kết�quả�thẩm�t���các��áo�
cáo,�đề�á�,�tờ�t�ì�h,�dự�thảo���hị�quyết�t�ì�h�tại�kỳ�họp;�báo�cáo�kết�quả��iám�sát�
chuyê��đề.�

-��áo�cáo�củ��các�Sở,���à�h�về�kết�quả� thực�hiệ�� �hiệm�vụ�6�thá���đầu�
�ăm�2021�về� tì�h� hì�h�và�kết�quả�thực�hiệ��các���hị�quyết�củ��Hội�đồ����hâ��
dâ��tỉ�h�thuộc���à�h,�lĩ�h�vực�phụ�t�ách.�

-��áo�cáo�củ��các�����Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�về��iám�sát�việc�t�iể��kh�i�
thực�hiệ���hiệm�vụ�6�thá���đầu��ăm�2021�củ��các�Sở,�b��,���à�h.�

*��ổ�chức�các�phiê��thảo�luậ��

Chi��tổ�thảo�luậ��và�tổ�chức�thảo�luậ��tại�hội�t�ườ���về�các��ội�du���t�o���
chươ���t�ì�h�kỳ�họp�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h.�

*�Chất�vấ��và�t�ả�lời�chất�vấ���

Că��cứ�ý�kiế�,�kiế����hị�củ��cử�t�i,�vấ��đề�xã�hội�qu���tâm�và�ý�kiế��chất�
vấ��củ��Đại�biểu�Hội�đồ����hâ��dâ�� tỉ�h,� chủ�tọ��kỳ�họp�điều�hà�h�hoạt�độ���
chất�vấ��theo�quy�đị�h.�

*�Xem�xét,�thô���qu��các���hị�quyết��

��ê��cơ�sở�các�báo�cáo,�tờ�t�ì�h�củ��cơ�qu���t�ì�h,�báo�cáo�thẩm�t���củ��các�b���
Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h,�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�thô���qu��và�b���hà�h�các�N�hị�
quyết�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�(theo�d��h�mục�đí�h�kèm).�

b)�Kỳ�họp�thườ���lệ�cuối��ăm�2021,�dự�kiế��tổ�chức�vào�đầu�thá���12��ăm�
2021�

*�Xem�xét�các�báo�cáo��

-��áo�cáo�củ���hườ���t�ực�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�về:�

+��ì�h�hì�h�cô��� tác�củ���hườ��� t�ực�Hội�đồ����hâ��dâ�,� các�����Hội�
đồ����hâ��dâ��tỉ�h��ăm�2021�và�phươ���hướ����hiệm�vụ��ăm�2022.�

+��ổ���hợp�ý�kiế�,�kiế����hị�củ��cử�t�i�t�ước�kỳ�họp�thườ���lệ�cuối��ăm�
2021.�
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+�Kết�quả��iám�sát�việc��iải�quyết�các�kiế����hị�củ��cử�t�i�ở�đị��phươ���đã�
được��ửi�đế��Hội�đồ����hâ��dâ��tại�kỳ�họp�thườ���lệ��iữ���ăm�2021.�

-��áo�cáo�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�về:��

+�Kiểm�điểm� cô���tác�chỉ�đạo,�điều�hà�h�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h��ăm�
2021.�

+��ì�h�hì�h�thực�hiệ���hiệm�vụ�ki�h�tế�-�xã�hội��ăm�2021.�

+��ì�h�hì�h�thực�hiệ����â�� sách�Nhà��ước��ăm�2021;�tì�h�hì�h�tạm�ứ���
��â��sách��ăm�2021,�việc�xử� lý� thu�hồi� tạm�ứ��� ��â��sách�các��ăm�t�ước�đế��
cuối��ăm�2021;�tì�h�hì�h�sử�dụ���dự�phò�����â��sách�Nhà��ước��ăm�2021.�

+�Cô���tác�đầu�tư�phát�t�iể��t�ê��đị��bà��tỉ�h��ăm�2021.�

�+�Cô���tác�thực�hà�h�tiết�kiệm,�chố���lã���phí;�về�cô���tác�phò��,�chố���
th�m��hũ��;� cô��� tác� phò��,� chố��� tội� phạm� và� vi� phạm�pháp� luật;� việc� �iải�
quyết�khiếu��ại,�tố�cáo�và�kiế����hị�củ��cử�t�i��ăm�2021.�

+�Cô���tác�bảo�vệ�môi�t�ườ���t�ê��đị��bà��tỉ�h��ăm�2021;��ì�h�hì�h�thực�
hiệ��quyề��tiếp�cậ��thô���ti��củ��cô���dâ��t�ê��đị��bà��tỉ�h��ăm�2021.�

-��áo�cáo�củ�������hườ���t�ực��y�b���Mặt�t�ậ���ổ�quốc�Việt�N�m�tỉ�h�về�
tổ���hợp�ý�kiế�,�kiế����hị�củ��cử�t�i�và�Nhâ��dâ�.�

-��áo�cáo�củ���ò��á���hâ��dâ��tỉ�h,�Việ��Kiểm�sát��hâ��dâ��tỉ�h,�Cục��hi�
hà�h�á��dâ��sự�tỉ�h�về�kết�quả�thực�hiệ���hiệm�vụ��ăm�2021.�

-��áo�cáo�củ��các�����Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�về�kết�quả�thẩm�t���các��áo�
cáo,�đề�á�,�tờ�t�ì�h,�dự�thảo���hị�quyết�t�ì�h�tại�kỳ�họp;�báo�cáo�kết�quả��iám�sát�
chuyê��đề.�

-��áo�cáo�củ��các�Sở,���à�h�về�kết�quả�thực�hiệ���hiệm�vụ��ăm�2021;�tì�h�
hì�h� và� kết� quả� thực� hiệ�� các� ��hị� quyết� củ�� Hội� đồ��� �hâ�� dâ�� tỉ�h� thuộc�
��à�h,�lĩ�h�vực�phụ�t�ách.�

*��ổ�chức�các�phiê��thảo�luậ��

Chi��tổ�thảo�luậ��và�tổ�chức�thảo�luậ��tại�hội�t�ườ���về�các��ội�du���t�o���
chươ���t�ì�h�kỳ�họp�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h.�

*�Chất�vấ��và�t�ả�lời�chất�vấ���

Că��cứ�ý�kiế�,�kiế����hị�củ��cử�t�i,�vấ��đề�xã�hội�qu���tâm�và�ý�kiế��chất�
vấ��củ��Đại�biểu�Hội�đồ����hâ��dâ�� tỉ�h,� chủ�tọ��kỳ�họp�điều�hà�h�hoạt�độ���
chất�vấ��theo�quy�đị�h.�

*�Xem�xét,�thô���qu��các���hị�quyết��

��ê��cơ�sở�các�báo�cáo,�tờ�t�ì�h�củ��cơ�qu���t�ì�h,�báo�cáo�thẩm�t���củ��các�b���
Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h,�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�thô���qu��và�b���hà�h�các�N�hị�
quyết�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�(theo�d��h�mục�đí�h�kèm).�

�
Điều��.�Tổ�chức�thực�hiện�

1.�Gi�o��hườ���t�ực�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h,��y�b����hâ��dâ��tỉ�h,�các�cơ�
qu���có�liê��qu���că��cứ��hiệm�vụ,�quyề��hạ��t�iể��kh�i� thực�hiệ��N�hị�quyết�
theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.��
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2.�Gi�o��hườ���t�ực�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h,�các�����Hội�đồ����hâ��dâ�,�
�ổ�đại� biểu� và�Đại�biểu�Hội�đồ��� �hâ��dâ�� tỉ�h��iám� sát�việc� thực�hiệ��N�hị�
quyết.���

N�hị�quyết��ày�đã�được�Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�Ni�h��huậ��Khó��XI�Kỳ�
họp�thứ��hất�thô���qu����ày�29�thá���6��ăm�2021./.�

�
� CHỦ�TỊCH�
� �

Phạm�Văn�Hậu�
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HỘI�ĐỒ�G��HÂ��DÂ��
TỈ�H��I�H�THUẬ��______________

�

� CỘ�G�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ��GHĨA�VIỆT��AM�
Độc�lập�-�Tự�do�-�Hạnh�phúc�__________________________________

�
�

DA�H�MỤC�
��hị�quyết�dự�kiến�trình�HĐ�D�tỉnh�khóa�XI�ban�hành�tron��năm������

(Ba���à���kèm�t�eo����ị�q�yết�số�54/�Q-HĐ�D�
���ày�30�t�á���6��ăm�2021�của�Hộ��đồ�����â��dâ��tỉ�������������)�______________________________________�

�
I.���hị�quyết�trình�HĐ�D�tỉnh�tại�kỳ�họp�thườn��lệ��iữa�năm������

1.�N�hị�quyết�quy�đị�h�chí�h�sách�khe��thưở���đối�với�đị��phươ���được�
cô����hậ�� đạt� chuẩ�� �ô��� thô��mới,� �ô��� thô��mới��â��� c�o,��ô��� thô��mới�
kiểu�mẫu�t�ê��đị��bà��tỉ�h��i�i�đoạ��2021�-�2025.�

2.�N�hị�quyết�b���hà�h�quy�đị�h�mức�hỗ�t�ợ�phát�t�iể��thủy�lợi��hỏ,�thủy�
lợi��ội�đồ���và�tưới�tiê��tiế�,�tiết�kiệm��ước�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

3.�N�hị�quyết� sử��đổi,�bổ�su���một� số� điều�N�hị�quyết� số� 15/2019/NQ-
HĐND���ày� 12� thá��� 7��ăm�2019�củ��Hội�đồ��� �hâ��dâ�� tỉ�h�quy�đị�h�mức�
đó����óp�củ����ười�c�i���hiệ��m��túy�tự���uyệ��(hoặc��i��đì�h���ười�c�i���hiệ��
m��túy);�mức���â��sách�Nhà��ước�bảo�đảm,�hỗ�t�ợ�đối�với���ười�c�i���hiệ��m��
túy�tự���uyệ��tại�cơ�sở�c�i���hiệ��m��túy�cô���lập�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

4.�N�hị�quyết�quy�đị�h�chí�h�sách�cho�v�y�vố��hỗ�t�ợ��iải�quyết�việc�làm�
t�ê��đị��bà��tỉ�h��i�i�đoạ��2021�-�2025.�

5.� N�hị� quyết� sử�� đổi,� bổ� su��� một� số� điều� củ�� N�hị� quyết� số�
49/2016/NQ-HĐND���ày�23�thá���8��ăm�2016�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�về�
việc�đặt,�đổi�tê��đườ���t�ê��đị��bà��thà�h�phố�Ph���R����-��háp�Chàm.�

6.�N�hị�quyết�quy�đị�h�cơ�chế�thu�và�sử�dụ���mức�thu�dịch�vụ�tuyể��si�h�
các�cấp�học�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

7.�N�hị�quyết� sử��đổi,�bổ�su���một� số� điều�N�hị�quyết� số� 10/2019/NQ-
HĐND���ày�12�thá���7��ăm�2019�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�quy�đị�h�một�số�
�ội�du���và�mức�chi�hỗ�t�ợ�đào�tạo,�bồi�dưỡ���t�o����ước�đối�với�cá��bộ,�cô���
chức,�viê��chức�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

8.� N�hị� quyết� sử�� đổi,� bổ� su��� một� số� điều� củ�� N�hị� quyết� số�
13/2020/NQ-HĐND���ày�10�thá���12��ăm�2020�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�quy�
đị�h�mức�thu,�chế�độ�thu,��ộp,�quả��lý�và�sử�dụ���đối�với�các�khoả��phí,�lệ�phí�
t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

9.�N�hị�quyết�quy�đị�h�mức�thu�và�tỷ�lệ�để�lại�tiề��phí�bảo�vệ�môi�t�ườ���
đối�với��ước�thải�si�h�hoạt�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

10.�N�hị�quyết�quy�đị�h�mức�t�ích�từ���uồ��thu�tiề��sử�dụ���đất���â��sách�
tỉ�h�để�bổ�su�����uồ��vố��Quỹ�phát�t�iể��đất�tỉ�h.�

11.�N�hị�quyết�quy�đị�h�mức�thu,�chế�độ�thu,��ộp,�quả��lý�và�sử�dụ���phí�
kh�i�thác�và�sử�dụ���tài�liệu�đất�đ�i�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

12.�N�hị�quyết�kế�hoạch�đầu�tư�cô���t�u���hạ���i�i�đoạ��2021�-�2025.�
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13.�N�hị�quyết�điều�chỉ�h�biê��chế�hà�h�chí�h��ăm�2021.�

14.�N�hị�quyết�phê� duyệt� Đề� á�� phát� t�iể���ệ�h� việ��đ�� kho�� tỉ�h�Ni�h�
�huậ���i�i�đoạ��2021�-�2025.�

15.�N�hị�quyết�phê�duyệt�điều�chỉ�h,�bổ�su��,�loại�bỏ�d��h�mục�dự�á��phải�
thu�hồi�đất��ăm�2021�t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

16.�N�hị�quyết�phê�duyệt�điều�chỉ�h,�bổ�su��,�loại�bỏ�d��h�mục�các�dự�á��
phải�chuyể��mục�đích�sử�dụ���đất�t�ồ���lú���ăm�2021�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

17.� N�hị� quyết� kéo� dài� hiệu� lực� thi� hà�h� N�hị� quyết� số� 45/2016/NQ-
HĐND���ày�14�thá���12��ăm�2018�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�sử��đổi,�bổ�su���
Phụ�lục�2�b���hà�h�kèm�theo�N�hị�quyết�số�45/2016/NQ-HĐND���ày�13�thá���8�
�ăm�2016�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�quy�đị�h�về�mức�thu�và�vù���thu�học�phí�
đối�với�các�cơ�sở��iáo�dục�thuộc�hệ�thố����iáo�dục�quốc�dâ��từ��ăm�học�2016� -�
2017�đế���ăm�học�2020�-�2021�t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

18.�N�hị�quyết�thô���qu��phươ���á��cấp�bổ�su���vố��điều�lệ�cho�Quỹ�đầu�
tư�phát�t�iể��tỉ�h�Ni�h��huậ��từ���uồ��vố����â��sách�tỉ�h��i�i�đoạ��2021�-�2025.�

19.�N�hị�quyết�về�hỗ�t�ợ�ki�h�phí�đối�với���ười�th�m��i�� cô���tác�phò��,�
chố���dịch�Covid�-�19�thuộc�tổ�cộ���đồ���ở�cơ�sở�và�chốt�kiểm�soát�dịch�t�ê��đị��
bà��tỉ�h.�

20.�N�hị�quyết�về�Chươ���t�ì�h��iám�sát�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h��ăm�
2022.�

�
II.���hị�quyết�trình�HĐ�D�tỉnh�tại�kỳ�họp�thườn��lệ�cu�i�năm������

1.�N�hị�quyết�đẩy�mạ�h�phát�t�iể���ô�����hiệp�ứ���dụ���cô�����hệ�c�o�
t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

2.�N�hị� quyết� b��� hà�h� đị�h�mức� phâ�� bổ� và� đị�h� mức� các� khoả�� chi�
thườ���xuyê��thuộc���â��sách�tỉ�h,�huyệ�,�thà�h�phố�và�xã,�phườ��,�thị�t�ấ���ăm�
2021.�

3.�N�hị�quyết�về�phâ��cấp���uồ��thu,��hiệm�vụ�chi�và�tỷ�lệ�phầ��t�ăm�(%)�
phâ��chi��các�khoả��thu���â��sách�các�cấp�chí�h�quyề��đị��phươ���t�ê��đị��bà��
tỉ�h�Ni�h��huậ���i�i�đoạ��2022�-�2025.�

4.�N�hị�quyết�phê�duyệt�tổ���biê��chế�hà�h�chí�h,�sự���hiệp��ăm�2022�đối�
với�các�cơ�qu���hà�h�chí�h,�đơ��vị�sự���hiệp�thuộc�tỉ�h.�

5.�N�hị�quyết�phê�chuẩ��tổ���quyết�toá����â��sách��ăm�2020.�

6.�N�hị�quyết�phâ��bổ���â��sách�đị��phươ����ăm�2022.�

7.�N�hị�quyết�về�dự�toá��thu���â��sách�Nhà��ước�t�ê��đị��bà�;�dự�toá��thu,�
chi���â��sách�đị��phươ����ăm�2022.�

8.�N�hị�quyết�về�kế�hoạch�phát�t�iể��ki�h�tế�-�xã�hội��ăm�2022.�

9.�N�hị�quyết�về�kế�hoạch�đầu�tư�phát�t�iể���ăm�2022.�

10.�N�hị�quyết�quy�đị�h�thực�hiệ��chí�h�sách�đối�với�cơ�sở��iáo�dục�mầm�
�o��dâ��lập,�tư�thục�ở�đị��bà��có�khu�cô�����hiệp,��ơi�có��hiều�l�o�độ���t�ê��đị��
bà��tỉ�h.�
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11.� N�hị� quyết� quy� đị�h� khu��� học� phí� hoặc� mức� học� phí� cụ� thể,� các�
khoả��thu�dịch�vụ�phục�vụ,�hỗ�t�ợ�hoạt�độ����iáo�dục�củ���hà�t�ườ���đối�với�cơ�
sở��iáo�dục�cô���lập�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

12.�N�hị�quyết�phê�duyệt�Đề�á��phát�t�iể����uồ���hâ��lực���à�h���tế��i�i�
đoạ��2021�-�2025.�

13.�N�hị�quyết�thô���qu��Đồ�á�� quy�hoạch�chu��� xây� dự���khu�du� lịch�
quốc��i��Ni�h�Chữ,�tỉ�h�Ni�h��huậ��đế���ăm�2040.�

14.�N�hị�quyết�về�phát�t�iể��cô�����hiệp��i�i�đoạ��2021�-�2025.�

15.� N�hị� quyết� về� đẩy� mạ�h� hoạt� độ��� xúc� tiế�� thươ��� mại� tỉ�h� Ni�h�
�huậ���i�i�đoạ��2021�-�2025,�đị�h�hướ���đế���ăm�2030.�

16.�N�hị�quyết�b���hà�h�chí�h�sách�hỗ�t�ợ�di�dời�cơ�sở�chă���uôi����khỏi�
khu�vực�khô���được�phép�chă���uôi�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

17.�N�hị�quyết�phê�duyệt�d��h�mục�các�dự�á��phải�thu�hồi�đất��ăm�2022�
t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

18.�N�hị�quyết�phê� duyệt� d��h�mục� các�dự� á��phải� chuyể��mục�đích�sử�
dụ���đất�t�ồ���lú���ăm�2022�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

19.� N�hị�quyết� phê� duyệt� Đề� á�� phát� t�iể�� Ni�h��huậ�� thà�h� t�u��� tâm�
tôm��iố���chất�lượ���c�o�củ��cả��ước��i�i�đoạ��2021�-�2030.�

20.�N�hị�quyết�bãi�bỏ�N�hị�quyết�số�18/2012/NQ-HĐND���ày�21�thá���12�
�ăm�2012�củ��Hội�đồ����hâ��dâ��tỉ�h�quy�đị�h�về�mức�thu,�quả��lý�và�sử�dụ���
phí�đấu��iá,�phí�th�m��i��đấu��iá�tài�sả��và�quyề��sử�dụ���đất�để��i�o�đất�có�thu�
tiề��sử�dụ���đất�hoặc�cho�thuê�đất�t�ê��đị��bà��tỉ�h.�

21.�N�hị�quyết� quy�đị�h� về�xử� lý� các�cơ� sở�khô���đảm�bảo�yêu�cầu�về�
phò���cháy,�chữ��cháy�được�đư��vào�sử�dụ��� t�ước���ày�Luật� Phò���cháy�và�
chữ��cháy�có�hiệu�lực.�

22.�N�hị�quyết�về�kế�hoạch� tổ�chức�các�kỳ�họp�thườ���lệ��ăm�2022,�Hội�
đồ����hâ��dâ��tỉ�h�khó��XI,��hiệm�kỳ�2021�-�2026./.�
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