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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

CHỦ TỌA KỲ HỌP 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Quảng Nam, ngày 17   tháng 12   năm 2019 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý 

 VÀO CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 14 

 

Số phát ra: 52 (có 04 đại biểu vắng cả kỳ họp). 

Số thu về: 51 (có 01 đại biểu không gửi lại nghị quyết).    

Chủ tọa kỳ họp tổng hợp các ý kiến góp ý đối với 15 nghị quyết trình kỳ 

họp như sau: 

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; 

- Số đại biểu thống nhất hoàn toàn nội dung NQ: 40 đại biểu 

- Số đại biểu tham gia góp ý: 11 đại biểu 

+ Có 06 ý kiến góp ý về câu chữ.  

+ Có 03 ý kiến đề nghị không đưa vào nội dung nghị quyết đối với 03 

chỉ tiêu gồm: Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; số người tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

+ Có 01 ý kiến đề nghị chỉ tiêu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 6 -

6,5% so với năm 2019 (thay vì 7 – 7,3% như dự thảo) 

+ Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người. 

+ Có 1 ý kiến đề nghị gộp chỉ tiêu sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn 

và tỷ lệ nước sạch ở đô thị thành 01 chỉ tiêu là “tỷ lệ người dân sử dụng nước 

sạch” 

+ Có 01 ý kiến đề nghị thu gọn phần nhiệm vụ và giải pháp (tuy nhiên nội 

dung góp ý của đại biểu không nêu cụ thể). 

+ Có 01 ý kiến đề nghị hỗ trợ kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đối với đất ở tại 09 huyện miền núi (ngoài đất lâm nghiệp như 

nội dung của nghị quyết) 

2. Dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 

2020; 

a) Đa số ý kiến thống nhất các nội dung về: Số liệu tổng dự toán thu, chi  

năm 2020; Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 theo phân cấp như dự 

thảo nghị quyết.   

b) Riêng đối với các nội dung có 2 phương án, tổng hợp ý kiến góp ý như 

sau: 
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- Đối với nội dung “nguyên tắc và cơ chế phân bổ”: Số đại biểu thống 

nhất PHƯƠNG ÁN 1: 16 đại biểu; Số đại biểu thống nhất PHƯƠNG ÁN 2: 30 

đại biểu; 

- Đối với nội dung “Giải pháp điều hành ngân sách năm 2020: có 16 đại 

biểu thống nhất PHƯƠNG ÁN 1; 31 đại biểu thống nhất PHƯƠNG ÁN 2. 

c) Các ý kiến khác 

- Có ý kiến cho rằng việc hoàn chỉnh về kế hoạch tài chính 05 năm của 

địa phương giai đoạn 2021-2025 trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về kế 

hoạch tài chính 05 năm của địa phương giai đoạn 2021-2025 để gửi Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/12/2019 là khó vì nhiều khả năng 

không chuẩn bị kịp. 

- Có ý kiến đề nghị UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức 

hằng năm và bổ sung vào Nghị quyết HĐND tỉnh có kế hoạch tuyển dụng công 

chức theo định kỳ.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung chi bảo vệ môi trường (đầu tư xử lý rác thải 

sinh hoạt từ nguồn thu phí tham quan đô thị cổ Hội An và tháp Mỹ Sơn vì hoạt 

động du lịch đã và đang thải ra môi trường khối lượng rác thải sinh hoạt khá 

lớn. 

3. Bổ sung danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020. 

- Số đại biểu thống nhất PHƯƠNG ÁN 1: 19 đại biểu. 

- Số đại biểu thống nhất PHƯƠNG ÁN 2: 31 đại biểu. 

- Các ý kiến khác: 02 đại biểu đề nghị cần làm rõ: Nguồn vốn; cơ cấu 

nguồn vốn; mục tiêu; ưu tiên đầu tư để HĐND tỉnh xem xét quyết định. 

4. Kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Stt Nội dung Đại biểu thống 

nhất phương án 1 

Đại biểu thống 

nhất phương án 2 

1 Nguyên tắc bố trí vốn dự án khởi 

công mới 

12 đại biểu 18 đại biểu 

2 Phương án phân bổ vốn đầu tư 28 

dự án khởi công mới năm 2020 

(đề nghị bổ sung vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 tại kỳ họp lần này) 

07 đại biểu 22 đại biểu 

3 Về quyết đinh chủ trương đầu tư, 

phương án phân bổ vốn cho các 

dự án từ nguồn vượt thu, tăng thu, 

cải cách tiền lương, tiết kiệm chi 

ngân sách 

09 đại biểu 19 đại biểu 
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- Ý kiến khác: Có 01 đại biểu đề nghị: ưu tiên bố trí vốn cho các dự án 

tạo động lực phát triển, tạo ra nguồn lực mới và tăng thu cho ngân sách. 

5. Chương trình Sữa học đường đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu 

học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2022: 

- Có 15 đại biểu thống nhất PHƯƠNG ÁN 1: Chương trình sữa học 

đường áp dụng cho đối tượng là trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 

huyện miền núi cao tỉnh.  

- Có 01 đại biểu thống nhất PHƯƠNG ÁN 1, đồng thời đề nghị làm rõ nội 

dung chi, mức chi, đối tượng sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát 

và có giải pháp huy động nguồn lực xã hội. 

- Có 34 đại biểu thống nhất PHƯƠNG ÁN 2: Áp dụng cho đối tượng là 

trẻ em mẫu giáo (từ đủ 3 tuổi đến 6 tuổi) và học sinh tiểu học tại 06 huyện 

miền núi cao tỉnh. Ngoài ra có bổ sung vào dự thảo nghị quyết các nội dung:  

+ Giao UBND tỉnh quy định cụ thể tiêu chí chất lượng sữa tươi, đảm bảo 

tiêu chuẩn theo Thông tư số 31/2019/TT-BYT ngày 05/12/2019 về quy định yêu 

cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường 

đối với trẻ mẫu giáo và tiểu học. 

+ Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, 

sự đóng góp của gia đình và cộng đồng tham gia Chương trình sữa học đường. 

+ Bổ sung vào Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 

nội dung: Đề nghị UBND tỉnh sớm nghiên cứu xây dựng đề án hỗ trợ phòng, 

chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng ở 06 huyện miền 

núi cao, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Có 01 đại biểu đề nghị bổ sung thêm 03 xã Phước Trà, Sông Trà, Phước 

Gia huyện Hiệp Đức (các em diện DTTS) vào đối tượng thụ hưởng nghị quyết. 

- Có 01 đại biểu đề nghị ngân sách tỉnh đảm bảo 100% chi phí mua sữa; 

riêng kinh phí hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát (nếu có): ngân sách huyện đảm 

bảo. 

6. Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam: 

- Có 49 đại biểu thống nhất các quy định về phạm vi điều chỉnh và đối 

tượng áp dụng như dự thảo nghị quyết.  

- Đối với nội dung xin ý kiến về mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

+ Có 05 đại biểu thống nhất như PHƯƠNG ÁN 1: Quy định mức giá 09 

dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, mức giá 05 dịch vụ ngày giường điều trị, 

mức giá  1.937 dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm. 

+ Có 04 đại biểu không chọn phương án nào. 
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+ Có 40 đại biểu thống nhất PHƯƠNG ÁN 2 có bổ sung vào dự thảo nghị 

quyết các nội dung: 

(1) Bổ sung vào Phụ lục 2 giá dịch vụ ngày giường bệnh ban ngày của 

các cơ sở y tế bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương 

ứng được quy định tại mục 6, Phụ lục 2 Thông tư 14.  

 (2) Bổ sung quy định chuyển tiếp: “Đối với người bệnh sử dụng các dịch 

vụ không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đang điều trị nội trú hoặc 

ngoại trú tại các cơ sở KB, CB trước ngày NQ này có hiệu lực được áp dụng 

mức giá dịch vụ KB, CB theo NQ số 29/2017/NQ-HĐND cho đến khi xuất viện 

hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú”.  

7. Cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ liên kết trong sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2020-2025; 

Đa số ý kiến thống nhất các nội dung về phạm vi, đối tượng áp dụng; 

nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ, cơ chế, trình tự thủ tục và nội dung chính sách như 

dự thảo nghị quyết.  

Riêng nội dung có 2 phương án (Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ mới trong dự án/kế hoạch liên kết) thì có 22 đại biểu 

thống nhất PHƯƠNG ÁN 1; 20 đại biểu thống nhất PHƯƠNG ÁN 2 và  9 đại 

biểu không cho ý kiến lựa chọn phương án nào. 

8. Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, 

giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy 

công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Đa số đại biểu thống nhất cao nội dung nghị quyết, có 01 ý kiến đề nghị 

cần nêu rõ khái niệm hộ mới thoát nghèo và nên quy định thời gian tối đa để 

đối tượng này hưởng chế độ miễn đóng góp khi cai nghiện. 

9. Danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất 

lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020. 

- Số đại biểu thống nhất PHƯƠNG ÁN 1 (1.558 danh mục thu hồi đất, 

275 danh mục chuyển mục đích sử dụng đất): 14 đại biểu 

- Số đại biểu thống nhất PHƯƠNG ÁN 2 (1.533 danh mục thu hồi đất; 

272 danh mục chuyển mục đích): 36 đại biểu 

- Số đại biểu không chọn PHƯƠNG ÁN nào: 2 đại biểu 

- Các ý kiến khác: 

+ Đề nghị thông qua những danh mục đã đảm bảo thông tin; đồng thời, rà 

lại những danh mục công trình đã có quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển 

nhà ở tại Quyết định 147/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh và cơ 

quan có thẩm quyền đã có quyết định giao chủ đầu tư; những danh mục công 

trình dự án đầu tư sản xuất, một số đại lý xăng dầu đã có văn bản thỏa thuận đầu 
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tư của UBND tỉnh như ở Quế Sơn. Ngoài ra, có 01 số công trình đã đề nghị đảm 

bảo các yêu cầu nhưng chưa được tổng hợp thông qua kỳ họp này. 

+ Đối với những công trình danh mục mang tính khả thi cao nhưng chưa 

đầy đủ thông tin thì yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan bổ sung trình ra 

HĐND tỉnh ở phiên họp gần nhất trong năm 2020. Quyết định như vậy nhằm 

đảm bảo tính kịp thời và tạo điều kiện trong đầu tư phát triển cho từng địa 

phương. 

10. Quy định bảng giá đất 05 năm giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn 

tỉnh; 

- Số đại biểu thống nhất hoàn toàn nội dung NQ: 46 đại biểu 

- Số đại biểu tham gia góp ý: 04 đại biểu. Cụ thể ý kiến góp ý như sau:  

+ Có 01 ý kiến đề nghị giá đất thương mại dịch vụ phải được xác định về 

vị trí thì mới tính giá 50% hay 70% so với đất ở.  

+ Có ý kiến đề nghị cần làm rõ, xử lý giá của dự án chuyển tiếp, dự án dở 

dang, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mới. 

 + Có ý kiến đề nghị điều chỉnh giá đất tăng đối với đất nông nghiệp vì 

giá đất này khá thấp và chênh lệch khá cao so với các loại đất khác. 

+ Có ý kiến đề nghị giá đất thương mại dịch vụ mức 60% giá đất ở: 

11. Một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

- Đa số các ý kiến thống nhất như dự thảo nghị quyết, các ý kiến góp ý về 

câu chữ đã được tiếp thu, chỉnh sửa trực tiếp. 

- Có 01 ý kiến đề nghị gộp các điểm a, b, c, d, đ tại khoản 1 Điều 2 thành 

01 nội dung (không góp ý về nội dung). 

- Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung 01 điểm tại khoản 2 Điều 2 nội dung 

“Trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cụ thể hóa chủ trương, biện pháp 

xây dựng NTM để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2020, báo cáo HĐND 

tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2020”. 

12. Quyết toán ngân sách năm 2018; 

- Số đại biểu thống nhất hoàn toàn nội dung NQ: 50 đại biểu 

-  Có 01 ý kiến đề nghị giải trình nguyên nhân có sự chênh lệch giữa tổng 

thu và tổng chi ngân sách địa phương năm 2018. 

13. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh 

khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 

Đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết; có 01 ý kiến góp ý 

về câu chữ. 

Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 các nội 

dung (1) Nghị quyết điều chỉnh tỷ lệ nguồn thu phí tham quan để lại phục vụ 
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công tác thu Đô thị cổ Hội An và khu Đền tháp Mỹ Sơn. (2) Nghị quyết quy 

định về nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện đề án: Hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam. Bổ sung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 các nội dung (1) 

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường 

xuyên năm 2021, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021 – 2025. (2) Kế 

hoạch tài chính 05 năm 2021 – 2025. 

14. Kinh phí hoạt động HĐND tỉnh năm 2020: không có ý kiến góp ý. 

15. Nghị quyết về kỳ họp thứ 14 

- Đa số các đại biểu thống nhất nội dung dự thảo; có 05  ý kiến góp ý về 

câu chữ. 

- Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung khoản 1 Điều 2 nội dung “Trong quá trình 

thực hiện, trường hợp có vướng mắc, bất cập cần điều chỉnh giao Thường trực 

HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh thực hiện và báo cáo lại HĐND tỉnh”. 

- Có 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu biên chế sự nghiệp đối với Sở 

văn hóa, Thể thao và Du lịch theo hướng giữ nguyên tổng số biên chế sự nghiệp 

(188 chỉ tiêu), điều chỉnh giảm 08 biên chế sự nghiệp giáo dục – đào tạo, tăng 

tăng 08 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp văn hóa – thông tin. 

- Có 01 ý kiến đề nghị xem lại việc thống nhất chủ trương triển khai đề tài 

thực nghiệm nghiên cứu “giải pháp sửa chữa mặt đường bê tông xi măng áp 

dụng cho đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh” có thuộc thẩm quyền 

của HĐND tỉnh. Có 01 ý kiến đề nghị xem lại đề tài “giải pháp sửa chữa mặt 

đường bê tông xi măng áp dụng cho đường giao thông nông thôn trên địa bàn 

tỉnh” đã được nghiệm thu về lý thuyết chưa? 

Trên đây là báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý về các dự thảo nghị quyết 

trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX./. 

 


