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TỈNH QUẢNG NAM                  Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh  

ban hành trong thời gian qua  

 

 Thực hiện Công văn số 456/HĐND-VP ngày 29/10/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về xử lý kết quả rà soát Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh ban 

hành; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh, các đơn vị có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Nghị 

quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành để tiếp tục tham mưu, trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới 

phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội 

trên địa bàn tỉnh (Các văn bản UBND tỉnh đã chỉ đạo: Công văn số 

6774/UBND-NC ngày 12/11/2019; Thông báo số 13/TB-UBND ngày 

14/01/2020; Công văn số 646/UBND-TH ngày 13/02/2020; Công văn số 

1822/UBND-TH ngày 03/4/2020; Công văn số 2730/UBND-TH ngày 

21/5/2020); đồng thời thống nhất thành lập Tổ công tác theo dõi, rà soát, đánh 

giá tình hình, kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính 

sách của tỉnh (tại Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 và Quyết định 

số 1711/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh). 

Trên cơ sở báo cáo đánh giá, tổng kết của các Sở, Ban, ngành và địa 

phương; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các phiên họp trong tháng 9/2020 và 

nội dung tổng hợp, tiếp thu của Tổ công tác theo dõi, rà soát, đánh giá tình hình, 

kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính sách của 

tỉnh; UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tình hình thực hiện một số 

Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành trong thời gian qua, cụ thể như sau:  

I. NHÓM NGHỊ QUYẾT VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ 

CỦA TỈNH (23 Nghị quyết) 

1. Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về thành lập Quỹ 

Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam 

 a) Kết quả đạt được 

 Về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tiếp nhận, quản lý, sử 

dụng vốn của Quỹ Hỗ trợ HTX 

Trên cơ sở Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh, ngày 13/01/2012 UBND tỉnh ra Quyết định số 172/QĐ-

UBND về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh, với số vốn Điều 

lệ ban đầu là 15 tỷ đồng.   

 Tính đến ngày 31/12/2019, quy mô vốn Quỹ là: 78.681.000.000  đồng  

(trong đó, vốn Điều lệ ngân sách cấp ban đầu là: 15 tỷ đồng; Vốn ngân sách cấp 
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hàng năm (2013 – 2019): 61.386.000000 đồng; Vốn bổ sung từ các hoạt động 

của Quỹ: 2.295.000.000 đồng. Tổng dư nợ gốc đến ngày 31/12/2019 là: 

54.241.800.000 đồng. Trong giai đoạn 2012 – 2019 Quỹ đã thực hiện hỗ trợ vốn 

cho 289 dự án (cho vay đầu tư: 251 dự án, hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc: 38 dự án) 

với tổng số lượt tiền giải ngân là 123.485.000.000 đồng cho 211 đơn vị, trong 

đó có 76 HTX, 135 THT,  huy động được nguồn vốn đầu tư từ khu vực kinh tế 

tập thể là 492 tỷ đồng, vốn Quỹ chiếm 20% trong tổng số vốn đầu tư là 615 tỷ 

đồng.   

 Số lao động được giải quyết khi các dự án đi vào hoạt động là hơn 2500 

người. Hầu hết hoạt động của các dự án đều đem lại hiệu quả, lợi nhuận tăng lên 

rõ rệt, đời sống của thành viên, người lao động được đảm bảo, sử dụng nguồn 

vốn tiết kiệm, đúng mục đích, nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn.  

 Ngoài việc đảm bảo các chế độ đối với người lao động tại cơ quan điều 

hành, Quỹ đã bảo toàn vốn và được UBND tỉnh cấp tăng vốn điều lệ hằng năm, 

đến nay tổng vốn điều lệ của Quỹ là: 78.681.000.000  đồng  (Bảy mươi tám tỷ, 

sáu trăm tám mươi mốt triệu đồng y); thực hiện trích lập các Quỹ theo quy định 

của điều lệ, đến nay số dư Quỹ đầu tư phát triển là:  2.269.226.859 đồng; Quỹ 

dự phòng rủi ro là: 1.229.875.630 đồng; Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 

594.069 đồng. 
 

b) Đánh giá chung 

Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ra đời đã góp phần quan trọng tạo nên 

sự chuyển biến đáng kể về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên 

địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác, hợp tác xã, tháo gỡ một phần 

khó khăn về vốn cho THT, HTX, giúp cho nhiều THT, HTX liên kết, mở rộng, 

đầu tư mới phát triển sản xuất kinh doanh một cách bền vững, nhiều mô hình 

liên kết sản xuất giữa HTX với doanh nghiệp ra đời đã góp phần đảm bảo ổn 

định lâu dài về đầu ra cho sản phẩm, giải quyết việc làm cho hơn 2500 lao 

động thường xuyên (chiếm tỷ lệ 70%) và không thường xuyên (30%), cải thiện 

mức thu nhập cho người lao động tại các vùng nông thôn từ 2 triệu lên 3-4 

triệu đồng/tháng.    

 Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được 

giao. Việc quản lý, kiểm soát nguồn thu, nhiệm vụ chi của Quỹ thời gian qua 

được thực hiện chặt chẽ, theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Nguồn vốn vay 

được thẩm tra, thẩm định tính hiệu quả của dự án. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, 

giám sát của Kiểm soát viên, cơ quan điều hành, HĐQL Quỹ, của Liên minh 

HTX tỉnh về việc sử dụng nguồn vốn vay, tiến độ đầu tư dự án, giám sát các 

đơn vị chậm trả nợ gốc, lãi vay. Nhờ đó, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, 

trả nợ gốc, lãi vay cơ bản kịp thời, đúng hạn. 

c) Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển 

HTX tỉnh thời gian qua còn những hạn chế nhất định. Quỹ chưa đáp ứng được 

nhu cầu sử dụng nguồn vốn lưu động ngắn hạn để giúp cho các HTX (đặt biệt 
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là các HTXNN cũ chuyển đổi có quy mô thành viên lớn) đầu tư sản xuất kinh 

doanh theo mùa vụ nhằm hỗ trợ nông dân trong quá trình sản xuất; dự án cho 

vay của Quỹ phần lớn tập trung ở một số địa phương đồng bằng; công tác tư 

vấn, hỗ trợ THT, HTX xây dựng dự án, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh để 

tiếp cận nguồn vốn Quỹ chưa kịp thời, số lượng cán bộ Quỹ còn ít chưa đảm 

bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền, vận động cho cán 

bộ và nhân dân về nội dung hoạt động của Quỹ chưa thường xuyên, kịp thời; 

vẫn còn nhiều mô hình kinh tế ở các địa phương trong tỉnh hoạt động tốt, hiệu 

quả, có đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn Quỹ nhưng chưa được tư vấn, hỗ trợ.   

d) Đề xuất, kiến nghị 

 - Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND ban hành năm 2011 dựa trên cơ sở Luật 

Hợp tác xã 2003, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác 

xã 2003 đến nay đã hết hiệu lực;  

- Qua Báo cáo giám sát số 58/BC-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND 

tỉnh đã chỉ rõ những hạn chế trong hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX 

tỉnh, đồng thời đề nghị Quỹ kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa 

đổi bổ sung trong thời gian đến.   

Từ thực tế hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh trong các năm 

qua, và nhu cầu về vốn, mục đích sử dụng vốn của các THT, HTX đem lại hiệu 

quả cao nhất. Vì vậy, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/2011/NQ-

HĐND. 

2. Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 về quy định cơ 

chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công 

nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh 

a) Kết quả đạt được 

Thực hiện Cơ chế khuyến khích, kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội của 

tỉnh được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 

20/3/2013 và UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 

16/5/2013, một số doanh nghiệp đã và đang đầu tư các dự án nhà ở xã hội phục 

vụ cho các đối tượng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, như: 

- Dự án khu nhà ở công nhân của Công ty PanKo, thành phố Tam Kỳ, 

diện tích khoảng 5,1ha, giai đoạn 1 với 200 căn phục vụ nhu cầu công nhân 

Công ty PanKo. Hiện nay dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1. 

- Dự án khu nhà ở thu nhập thấp của Công ty Cổ phần Tư vấn Nông 

nghiệp nông thôn và Dịch vụ Thể thao du lịch STO tại Điện Nam - Điện Ngọc, 

thị xã Điện Bàn, diện tích đất khoảng 12,64ha. Đất phát triển nhà ở xã hội là 

24.436m2, xây dựng nhà chung cư. Hiện nay, dự án đang giai đoạn hoàn thành 

01 Block với 190 căn. 

- Dự án khu nhà ở thu nhập thấp của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Châu Âu 

tại Xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, diện tích đất khoảng 73.836 m2 (đất 

phát triển nhà ở xã hội là 7.523m2 gồm nhà ở chung cư và nhà ở liền kề với 469 
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căn). Đang hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và các thủ tục đầu tư 

dự án. 

- Dự án nhà ở công nhân xã Tam Hiệp của Công ty Cổ phần Danatol, diện 

tích khoảng 1,3ha, gồm 600 căn nhà ở chung cư; dự án đã được chấp thuận chủ 

trương đầu tư và đang thực hiện các thủ tục đầu tư dự án. 

- Dự án nhà ở công nhân và tái định cư tại xã Tam Hiệp của Công ty Cổ 

phần Cơ khí Ôtô Trường Hải, diện tích khoảng 29,8ha, gồm 1.263 căn; hiện nay 

đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quy mô lên 40,7ha để đáp ứng nhu cầu công 

nhân và tái định cư khu vực dự án. 

- Dự án Khu nhà ở xã hội Vườn Đào, tại phường Điện Nam Bắc, thị xã 

Điện Bàn của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Sen Ngọc (là đại diện liên danh 

gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Sen Ngọc và Công ty Cổ phần Đầu tư 

Đô thị K&K). Dự án chưa chấp thuận chủ trương đầu tư, đang triển khai các 

bước thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500. 

- 05 dự án Khu dân cư thu nhập thấp tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc 

do Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam làm chủ đầu tư, hiện nay đang làm thủ tục 

bàn giao cho UBND thị xã Điện Bàn. 

- Dự án Thiết chế công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại 

Điện Nam - Điện Ngọc, hiện nay đang thực hiện các thủ tục đầu tư. 

 Đánh giá: Nhiều cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh đã được 

ban hành thời gian qua, tuy nhiên loại hình dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 

vẫn phát triển rất chậm. Loại hình đầu tư nhà ở xã hội không thu hút được nguồn 

lực đầu tư do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu: Các dự án đầu 

tư trên khu đất chưa giải phóng mặt bằng nên trong quá trình triển khai thực hiện 

vướng trong tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các loại hình dự 

án xã hội có lợi nhuận thấp, khả năng thu hồi vốn chậm.  Tâm lý người mua 

muốn sở hữu đất ở độc lập, ngại sống chung cư. Quỹ đất ở thương mại thuộc các 

dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh nhiều và người dân có xu 

hướng lựa chọn nhà ở độc lập. 

b) Đề xuất 

Để cơ chế chính sách được ban hành phù hợp với thực tế địa phương và 

chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; đề xuất đưa Nghị quyết mới thay thế 

Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của HĐND tỉnh; cụ thể: 

- Căn cứ để thực hiện Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 

của HĐND tỉnh và Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của 

UBND tỉnh hiện nay đã được thay thế tại Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP. 

- Ưu đãi về vốn vay: theo quy định tại Khoản 2, Điều 33, Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP: Trong giai đoạn 2015 - 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội 

chưa thực hiện cho vay đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 15 của 

Nghị định này (Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; Doanh nghiệp, hợp tác xã sản 
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xuất công nghiệp, dịch vụ tự đầu tư xây dựng nhà ở để bố trí cho người lao động 

của chính doanh nghiệp; Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã 

hội để cho thuê, cho thuê mua, bán). 

- Cơ chế theo quy định tại Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND và quy định 

tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (cơ chế của tỉnh cơ bản phù hợp với Nghị 

định số 100/2015/NĐ-CP, có thêm nội dung hỗ trợ 100% chi phí giải phóng mặt 

bằng). 

- Điều 2, Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của HĐND 

tỉnh có quy định: “Trường hợp Trung ương ban hành chính sách mới, giao Ủy 

ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để điều 

chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại 

các khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa 

bàn tỉnh, đảm bảo nguyên tắc, hiệu quả, khả thi, tạo động lực thu hút đầu tư và 

theo hướng có lợi cho công nhân, người có thu nhập thấp, đồng thời báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất”. 

 - Thực hiện Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019 của Bộ Xây 

dựng, trong đó: đối với các địa phương đã có Chương trình, Kế hoạch phát triển 

nhà ở nhưng chưa có giai đoạn 2020-2030 thì tổ chức xây dựng, điều chỉnh 

chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở. Hiện nay, UBND tỉnh giao Sở Xây 

dựng g rà soát để báo cáo UBND tỉnh chủ trương về việc xây dựng, điều chỉnh 

chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030. 

Hiện nay, các căn cứ ban hành Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND đã hết 

hiệu lực thi hành. Đồng thời, cần phải xây dựng chương trình, kế hoạch phát 

triển nhà ở tỉnh Quảng Nam cho giai đoạn 2020-2030; Để cơ chế chính sách 

được ban hành phù hợp với thực tế địa phương và chương trình, kế hoạch phát 

triển nhà ở; đề xuất ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 

73/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của HĐND tỉnh. 

3. Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 04/07/2013 về hỗ trợ kinh 

phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng 

trên địa bàn tỉnh 

 a) Kết quả đạt được  

Thực hiện Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 về bố trí nhân sự và hỗ trợ 

kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối với các xã có rừng 

trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 về việc 

ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của người kiêm nhiệm làm công tác 

lâm nghiệp tại các xã có rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam đã bố trí 151 cán bộ (21 cán bộ chuyên trách, 130 cán bộ 

kiêm nhiệm) làm công tác lâm nghiệp xã cho 151 xã, thị trấn thuộc 16 huyện có 

diện tích rừng từ 300 ha trở lên, đối tượng thực hiện chủ yếu là cán bộ nông lâm 

nghiệp, cán bộ địa chính, Phó Ban Nông nghiệp xã … 
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Trong thời gian qua, cán bộ kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp xã thực 

hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

- Phối hợp Kiểm lâm địa bàn xã tham mưu Chủ tịch UBND xã trong công 

tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp như: Tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng 

(QLBVR&PCCCR); xây dựng phương án, kế hoạch QLBVR&PCCCR; xác 

nhận nguồn gốc lâm sản khai thác trên địa bàn xã; huy động lực lượng để tổ 

chức kiểm tra, truy quét khai thác lâm, khoáng sản trái phép; huy động lực 

lượng, tổ chức chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra và thực hiện các nhiệm 

vụ khác về lâm nghiệp. 

- Hàng tháng, quý có báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động trong 

công tác QLBVR&PCCCR gửi các Hạt Kiểm lâm theo dõi. 

- So với tình thực tế hện nay, công tác bố trí người kiêm nhiệm làm công 

tác lâm nghiệp xã vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như sau: 

+ Theo quy định tại điều 1, Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND, đối tượng 

kiêm nhiệm công tác lâm nghiệp là “Người hoạt động không chuyên trách cấp 

xã đang phụ trách công tác kế hoạch – giao thông – thủy lợi – nông, lâm, ngư, 

diêm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm hoặc Phó Trưởng Ban Nông nghiệp xã”. 

Tuy nhiên, do tình hình thực tế, hầu hết các huyện đều có một số xã bố trí cán bộ 

địa chính, công an, văn phòng … kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp hoặc bố 

trí riêng một người làm công tác lâm nghiệp xã, do đó chưa đúng đối tượng theo 

quy định tại Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND.  

+ Nguồn kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho người kiêm nhiệm làm công tác 

lâm nghiệp xã còn quá thấp (hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở theo quy định của 

Chính phủ), trong khi đó yêu cầu công việc khá nhiều và cần nhiều khoản chi 

phí để thực hiện nhiệm vụ (xăng xe, ăn uống…), do đó chưa đảm bảo để người 

kiêm nhiệm công tác lâm nghiệp xã an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. 

+ Đa số người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp xã còn đảm nhận 

nhiều nhiệm vụ khác (địa chính, giao thông, thủy lợi, công an…), do đó thời 

gian dành cho thực hiện nhiệm vụ lâm nghiệp là không nhiều và bị động trong 

việc bố trí thời gian thực hiện nhiệm vụ đột xuất và cấp bách. Bên cạnh đó, 

nhiều cán bộ kiêm nhiệm về lâm nghiệp chưa được đào tạo về chuyên môn; vì 

vậy, nên triển khai công tác còn lúng túng, hạn chế, hiệu quả công việc chưa 

cao. 

 b) Đề xuất 

Sửa đổi,điều chỉnh Nghị quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cán 

bộ kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp xã, trong thời gian đến đề xuất một số 

giải pháp như sau: 

- Mở rộng đối tượng kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp xã để phù hợp 

với tình hình thực tế của các địa phương.  
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- Nâng định mức hỗ trợ cho người kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp 

xã để đáp ứng kinh phí thực hiện nhiệm vụ (tối thiểu bằng 1,0 mức lương cơ sở). 

- Có cơ chế hỗ trợ đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho người 

kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp xã để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Điều chỉnh đối với những xã có diện tích rừng lớn (trên 5.000 ha) nên bố 

trí 01 cán bộ lâm nghiệp xã chuyên trách (không kiêm nhiệm) để thực hiện tốt 

nhiệm vụ. 

- Bổ sung cơ chế chính sách phù hợp với người kiêm nhiệm làm công tác 

lâm nghiệp xã để an tâm công tác, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. 

4. Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về kiên cố hóa 

mặt đường ĐH trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020  

a) Kết quả đạt được 

Từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã phân bổ cho các địa phương tổng 

cộng 702,21 tỷ đồng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch vốn trung hạn được HĐND 

tỉnh bố trí cho Đề án. Kết quả thực hiện Đề án đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 

tại Nghị quyết của HĐND tỉnh. Trong phạm vi nguồn vốn đã bố trí, Đề án đã 

thực hiện vượt 57,85 km đường và 01 cầu dân sinh Cẩm Kim. Hạ tầng giao 

thông ở các địa phương được cải thiện rõ rệt, các điểm nghẽn về giao thông trên 

hệ thống đường ĐH đã được khắc phục, các đoạn đường hư hỏng được giải 

quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Đến nay 

100% xã trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa 

hoặc bê tông xi măng. So với năm 2014, chiều dài đường ĐH được điều chỉnh 

tăng 101,83 km, điều chỉnh giảm 57,94 km5, tổng chiều dài đường hiện nay là 

2.038,7 km, tỷ lệ có mặt đường nhựa, hoặc BTXM đạt 88%6 với 1.801,16km. 

b) Cơ chế thực hiện đề án  

Bên cạnh kết quả nâng cao chất lượng hệ thống đường, giải quyết nhu cầu 

đi lại, việc triển khai thực hiện các công trình theo cơ chế của Đề án có những 

ưu điểm sau:  

- Kế hoạch xây dựng hàng năm được xác định rõ ràng, cụ thể bảo đảm 

công khai, minh bạch, tạo chủ động cho địa phương trong việc thực hiện các thủ 

tục đầu tư.  

- Các công trình thực hiện theo cơ chế của Đề án giảm chi phí đầu tư từ 

30-40% so với hình thức đầu tư truyền thống; tổng mức đầu tư bình quân 3,16tỷ 

đồng/km.  

- Công tác lựa chọn nhà thầu được các chủ đầu tư tổ chức thực hiện đúng 

quy trình, thủ tục, các nhà thầu thi công hầu hết là doanh nghiệp địa phương, 

qua đó tạo công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn.  

- Việc thực hiện theo thiết kế mẫu bảo đảm tính thống nhất, tiết kiệm chi 

phí thiết kế, rút ngắn thời gian. Qua kiểm tra thực tế, chất lượng các công trình 
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của Đề án bảo đảm chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật, nhiều công trình có tính 

thẩm mỹ cao.  

- Sự tham gia của cộng đồng trong quá trình thực hiện, giám sát đầu tư rất 

sâu sát và toàn diện thông qua việc thành lập Tổ giám sát cộng đồng8 , tổ vận 

động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nền đường. 

 - Đối tượng xây dựng là các tuyến đường ĐH đang sử dụng, đã được 

UBND tỉnh công bố nên khi đầu tư xong sẽ phát huy ngay hiệu quả. Tóm lại, 

các công trình triển khai theo Đề án đảm bảo rất tốt tiêu chí bảo đảm chất lượng, 

giá thành thấp, thi công nhanh, phát huy hiệu quả, rất được nhân dân ủng hộ và 

hoan nghênh.  

c) Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân 

- Về cơ chế: Việc lấy đơn giá xây dựng lập ở huyện Phước Sơn làm cơ sở 

tính chi phí hỗ trợ cho các công trình ở các huyện miền núi cao có lúc chưa phù 

hợp. Một số công trình ở khu vực xa xôi, biên giới chi phí đầu tư xây dựng lớn 

dẫn đến nguồn đối ứng của địa phương tăng cao, gây khó khăn cho quá trình 

thực hiện. Đề án chỉ xây dựng mặt đường 3,5m và 5,5m chưa đáp ứng nhu cầu 

mở rộng mặt đường từ 3,5 lên 5,5m hoặc cao hơn tại một số tuyến. 

 - Về lập kế hoạch: Việc lựa chọn danh mục, hạng mục đầu tư còn nhiều 

lúng túng, phải điều chỉnh nhiều lần trong quá trình thực hiện. Nguyên nhân do 

các địa phương chưa chủ động trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nên trùng 

danh mục. Bên cạnh đó có một số tuyến không thể vận động nhân dân giải 

phóng mặt bằng nên không thực hiện được.  

- Một số tuyến đường sau thời gian khai thác, nền đường bị hư hỏng nặng, 

cần nhiều kinh phí để sửa chữa, khôi phục nên không thể thực hiện theo cơ chế 

của Đề án, phải chuyển đổi sang chương trình, dự án khác hoặc chưa thực hiện 

dẫn đến tỷ lệ mặt đường được mở rộng nâng cấp cao hơn xây dựng mới. Bên 

cạnh đó, một số tuyến có mặt đường còn tốt nhưng vẫn được địa phương lựa 

chọn để mở rộng, nâng cấp. 

 - Một số địa phương thiếu kinh phí đối ứng, phát sinh nợ xây dựng cơ 

bản. Các tuyến miền núi cao chưa có lề, rãnh do địa phương khó khăn về kinh 

phí đối ứng nên công trình xây dựng xong thiếu tính bền vững. 

 - Về quản lý chất lượng: Hầu hết các tuyến đường có chất lượng tốt, tuy 

nhiên vẫn có một số tuyến chưa bảo đảm (có dấu hiệu bong tróc lớp mặt đường, 

bề mặt hoàn thiện kém). Một số tuyến đường lựa chọn quy mô đầu tư chưa phù 

hợp, xây dựng với bề mặt rộng 3,5m nên không đáp ứng nhu cầu.  

- Về quản lý chi phí: Một số chủ đầu tư áp dụng nguyên thiết kế mẫu mà 

không tính toán lại khối lượng theo thực tế thi công nên khi thanh tra, kiểm toán 

đã phải xuất toán; sau khi phát hiện, Sở Giao thông vận tải đã có văn bản hướng 

dẫn khắc phục.  
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- Giai đoạn 2015-2017, một số địa phương thực hiện chưa đúng Quy chế 

tài chính; chỉ thực hiện theo nguồn kinh phí được tỉnh phân bổ, kinh phí đối ứng 

rất thấp nên không đạt chỉ tiêu chiều dài được UBND tỉnh giao.  

d) Đề xuất, kiến nghị 

Qua 5 năm triển khai thực hiện, đến nay UBND tỉnh đã triển khai thực 

hiện hoàn thành Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của 

HĐND tỉnh. Kết quả thực hiện và các mặt đạt được là nổi bật, các hạn chế, tồn 

tại chủ yếu phát sinh trong quá trình thực hiện đã được tháo gỡ, giải quyết, 

không ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả của Đề án. Đề án Kiên cố hóa mặt 

đường ĐH giai đoạn 2015-2020 được triển khai đã cải thiện rất lớn chất lượng 

kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 

- xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ đi lại cho nhân dân. Cơ chế thực hiện 

Đề án bảo đảm tính công khai, minh bạch và đồng bộ trong quản lý, điều hành, 

thuận lợi trong tổ chức thực hiện; tiết kiệm chi phí đầu tư, rút ngắn thời gian thi 

công và đảm bảo chất lượng công trình.  

Do đó, kính đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục giao UBND tỉnh chỉ đạo nghiên 

cứu xây dựng Đề án “Kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và GTNT trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025”, trình HĐND tỉnh vào cuối năm 2020 để 

xem xét, quyết định thực hiện từ năm 2021, từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách 

tỉnh (dự kiến khoảng 250 tỷ đồng/năm) và nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp 

xã. 

5. Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 về phát triển 

GTNT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020 

a) Kết quả đạt được 

Trong giai đoạn năm 2016 - 2020, trên địa bàn tỉnh đã bê tông hóa được 

795,4km đường GTNT, trong đó chủ yếu là loại có mặt đường rộng 3,0m (569,2 

km, chiếm tỷ lệ khoảng 72%). Tổng kinh phí đã thực hiện 603,4 tỷ đồng, trong 

đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 255 tỷ đồng; ngân sách địa phương và nhân dân đóng 

góp 348,4 tỷ đồng. So với mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết, đã thực hiện vượt 

224 km; về kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ đạt 100% theo kế hoạch là 255 tỷ 

đồng. 

Công tác phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện liên tục từ 

năm 2001 đến nay, với 03 giai đoạn: 2001 - 2008, 2010 - 2015 và 2015 - 2020. 

Mỗi giai đoạn có những đặc điểm riêng; các mặt tích cực luôn được phát huy, 

các tồn tại từng bước được khắc phục. Giai đoạn 2016 - 2020, tuy nguồn vốn 

thực hiện không nhiều, khối lượng thực hiện hàng năm thấp hơn các giai đoạn 

trước nhưng việc duy trì công tác phát triển GTNT đã góp phần tạo niềm tin lớn 

trong nhân dân, tiếp tục giải quyết nhu cầu giao thông cho những nơi có điều 

kiện khó khăn mà các giai đoạn trước chưa thực hiện được, nhất là tại các khu 

vực thưa dân cư, địa hình khó khăn, thu nhập người dân còn thấp. Từ các cơ chế 

của Đề án do tỉnh ban hành, các địa phương đã vận dụng để xây dựng các cơ chế 

riêng về phát triển GTNT trên địa bàn địa phương. Trong giai đoạn vừa qua, các 
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huyện Núi Thành, Duy Xuyên… đã có cơ chế để tiếp tục thúc đẩy phát triển 

GTNT mạnh hơn so với kế hoạch theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Phát triển 

GTNT là tiền đề, điều kiện để các địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới. Đến nay, đã có 136/204 xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành tiêu chí 

số 2 (giao thông), so với cuối năm 2015 tăng thêm 73 xã. 

Qua 5 năm triển khai thực hiện, đến nay UBND tỉnh đã triển khai thực 

hiện hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 

07/7/2015 của HĐND tỉnh về Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, 

giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả thực hiện Đề án tiếp tục cải thiện cơ sở hạ tầng 

nông thôn, phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, góp phần để các địa 

phương hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, sắp xếp dân cư. Sau gần 

20 năm phát triển, hệ thống đường GTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã phát 

triển mạnh, với trên 5.000 km mặt đường GTNT được bê tông hóa, đạt tỷ lệ 

78,5%, cao hơn mức trung bình chung của cả nước và các tỉnh trong khu vực. 

Đến nay, hầu như không còn tình trạng nắng bụi, mưa lầy; các nhu cầu giao 

thông thiết yếu của nhân dân cơ bản đã được đáp ứng.  

b) Các khó khăn, tồn tại, nguyên nhân  

- Các tuyến GTNT thực hiện trong giai đoạn vừa qua đều là các tuyến khó 

khăn, nền đường không có sẵn, do đó phải cần nhiều kinh phí để xây dựng nền 

đường. Bên cạnh đó, hầu hết các tuyến qua khu vực dân cư thưa thớt nên huy 

động đóng góp còn gặp khó khăn.  

- Việc thực hiện các quy định của Luật Khoáng sản dẫn đến nhân dân 

không tự khai thác được vật liệu địa phương để xây dựng các công trình. Đặc 

biệt trong giai đoạn này, có thời điểm khan hiếm nhân công, vật liệu xây dựng, 

nguồn nước cấp cho công trình không đáp ứng.  

- Nhiều địa phương có nhu cầu mở rộng hoặc sửa chữa các tuyến đường 

đã xây dựng ở giai đoạn trước nhưng chưa có cơ chế để thực hiện. Bên cạch đó, 

chưa có giải pháp kỹ thuật tối ưu cho việc mở rộng và sửa chữa mặt đường bê 

tông xi măng. Đây là các vấn đề cần có sự nghiên cứu để thực hiện cho giai 

đoạn tiếp theo.  

c) Đề xuất, kiến nghị 

Để tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn 

tỉnh và sửa chữa, khắc phục các tuyến GTNT bị hư hỏng trong các giai đoạn 

trước để phục vụ nhân dân đi lại, sinh hoạt và sản xuất, gắn với hoàn thành mục 

tiêu xây dựng nông thôn mới.  

Kính đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục giao UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, nghiên 

cứu xây dựng Đề án “Kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và GTNT trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025”, trình HĐND tỉnh vào cuối năm 2020 để 

xem xét, quyết định thực hiện từ năm 2021, từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách 

tỉnh (dự kiến khoảng 250 tỷ đồng/năm), nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã 

và nguồn vốn đóng góp của nhân dân. Đồng thời thống nhất để UBND tỉnh triển 

khai Đề tài thực nghiệm nghiên cứu “Giải pháp sửa chữa mặt đường bê tông xi 
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măng áp dụng cho giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh”. Kết quả nghiên cứu 

được báo cáo cùng với Đề án “Kiên cố hóa hệ thống đường GTNT trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025”. 

6.  Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về Quy định tỷ lệ 

hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh  

a) Kết quả đạt được 

Nội dung hỗ trợ phù hợp với tình hình triển khai chương trình xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, giảm bớt đối ứng của các địa phương, giảm 

nợ xây dựng cơ bản và giảm tỷ lệ đóng góp của người dân. 

b) Khó khăn, vướng mắc 

- Hiện nay, giá vật liệu xây dựng, nhân công tăng cao do địa phương không 

được khai thác tại chỗ, phải mua ở các nơi khác nhưng suất đầu tư quy định tại 

Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh chưa được điều 

chỉnh kịp thời nên khó khăn cho địa phương 

- Tỷ lệ hỗ trợ giao thông nội đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh 

còn thấp (50%); tỷ lệ hỗ trợ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện từ ngân sách tỉnh 

còn thấp (60%). 

- Một số công trình rất khó huy động nhân dân như: Trường học, Trạm Y 

tế, Nhà văn hóa xã, hệ thống điện, chợ, .., vì những công trình này nhà nước 

phải đầu tư 100%. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị ban hành Nghị quyết mới để thực hiện Chương trình nông thôn 

mới cho giai đoạn 2021-2025.  

7. Nghị quyết 205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 cơ chế đầu tư kiên cố 

hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2016-2020  

a) Kết quả đạt được  

Trong giai đoạn 2016-2020: Ngân sách tỉnh đã đầu tư 408 tỷ đồng cho 

Chương trình (năm 2016: 45 tỷ đồng; năm 2017: 60 tỷ đồng; năm 2018: 34 tỷ 

đồng; năm 2019: 94 tỷ đồng; năm 2020: 175 tỷ đồng). Nguồn ngân sách trên đã 

đầu tư kiên cố hoá được 300 km kênh mương loại III, 143 công trình thuỷ lợi 

nhỏ và 53 công trình thuỷ lợi đất màu. Qua đó, đã làm tăng thêm diện tích đảm 

bảo chủ động tưới cho hơn 200 ha và tăng diện tích tưới cho khoảng 100 ha đất 

màu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyêt 

đề ra: 

- Về kiên cố hoá kênh mương: Chưa đạt yêu cầu của Nghị quyết đề ra (mỗi 

năm phải kiên cố ít nhất 100 km kênh mương loại III). Về Thuỷ lợi hoá đất màu: 

Vượt yêu cầu 03 công trình (mỗi năm 10 công trình). Thuỷ lợi nhỏ: Vượt yêu 

cầu 93 công trình (mỗi năm 10 công trình). 
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- Về khả năng bố trí vốn: Chưa đáp ứng so với Nghị quyết, mới đạt 78,46% 

(theo NQ 104 tỷ đồng/năm). 

- Tính đến năm 2020, toàn tỉnh đã đầu tư được 262 trạm bơm điện, 867 đập 

dâng và kiên cố được 2.339,64km/3.734km kênh mương các loại, tỷ lệ kiên cố 

đạt 62,66% (theo KH 70%) và 120 công trình thủy lợi đất màu. Hiện nay còn 

1.394,36 km kênh mương các loại chưa được kiên cố. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Việc phối hợp giữa các địa phương với các Sở, ngành trong công tác tham 

mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình còn nhiều bất cập. Cụ thể như 

sau: 

+ Trong quá trình xây dựng kế hoạch nhiều địa phương đề xuất kế hoạch 

đầu tư hàng năm bằng rất nhiều văn bản và gửi đến nhiều cơ quan tiếp nhận gây 

rất nhiều khó khăn cho cơ quan tổng hợp. 

+ Các địa phương cố tình đưa danh mục thuỷ lợi hoá đất màu để thay thế 

danh mục đầu tư kiên cố hoá kênh mương để tận dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân 

sách tỉnh (như huyện Phú Ninh, Núi Thành). 

+ Thời gian xây dựng kế hoạch của các địa phương rất trễ (thường nằm 

trong tháng 10 hàng năm) gây khó khăn cho các Sở tổng hợp, đánh giá chương 

trình và xây dựng kế hoạch đầu tư cho năm tiếp theo. 

- Việc triển khai thực hiện Chương trình ở các địa phương còn chưa thống 

nhất (có địa phương phải phê duyệt chủ trương đầu tư công trình sau khi UBND 

tỉnh đã phân bổ kinh phí; có địa phương không thực hiện bước này). 

- Việc phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Nông nghiệp và PTNT 

trong công tác tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kế hoạch đầu tư cho 

Chương trình còn chưa tốt dẫn đến phải điều chỉnh danh mục dự án nhiều lần 

trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Việc thay đổi chính sách về đấu thầu cũng gây ảnh hưởng không nhỏ cho 

các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện do năng lực của các chủ đầu 

tư (chủ yếu là cấp xã) còn nhiều hạn chế. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

Để tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại 

Chỉ thị số 3837/CT-BNN-TCTL ngày 03/6/2019 nhằm thực hiện Nghị định số 

77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ, đề xuất: UBND tỉnh tiếp tục 

trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Cơ chế hỗ trợ phát triển thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, cụ thể : 

- Về kiên cố hoá kênh mương: Đầu tư kiên cố hoá kênh mương còn lại 

nhằm ổn định công trình, tăng khả năng chống chịu với thiên tai, giảm tổn thất 

nước trên kênh, giảm chi phí duy tu bảo dưỡng kênh, gắn với việc phát triển 
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giao thông nội đồng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn (bao gồm hệ thống các tuyến 

kênh loại III do Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Quảng Nam quản lý). 

- Về thuỷ lợi đất màu: Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập, 

nâng cao đời sống nhân dân.  

- Về thuỷ lợi nhỏ: Nâng cao năng lực phục vụ các công trình thủy lợi hiện 

có; diện tích lúa chủ động nước ở một số khu vực có tính cấp thiết cao và có tính 

đến hiệu quả tại các địa phương trung du miền núi.  

8. Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh 

Quy định về mức hỗ trợ đối với những người làm công tác giảm nghèo cấp 

xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020  

a) Kết quả đạt được 

Thực hiện Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 UBND tỉnh, ban hành các văn 

bản hướng dẫn các địa phương tổng hợp danh sách người theo dõi, thực hiện 

công tác giảm nghèo và cộng tác viên giảm nghèo các xã đủ điều kiện bố trí theo 

quy định tại Nghị quyết số 18; tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, cung 

cấp các văn bản liên quan đến thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và ban 

hành các văn bản hướng dẫn các địa phương thường xuyên kiểm tra, nắm tình 

hình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ này ở cấp xã; lập dự toán kinh phí, 

phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh cấp kinh phí chi trả chế độ kịp thời 

cho đối tượng, qua đó động viên, khuyến khích đội ngũ này phát huy tinh thần 

trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mình tại địa bàn.  

Theo quy định tại Nghị quyết số 18, toàn tỉnh có 199 xã, phường, thị 

trấn/17 huyện, thị xã, thành phố đủ điều kiện bố trí người theo dõi, thực hiện 

công tác giảm nghèo, cộng tác viên giảm nghèo cấp xã. Căn cứ quy định của 

UBND tỉnh tại Quyết định số 2743/QĐ-UBND và hướng dẫn của Sở LĐ-

TB&XH, UBND cấp huyện đã chỉ đạo UBND cấp xã xét, chọn và có văn bản đề 

nghị với UBND cấp huyện để xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 

189 người theo dõi, thực hiện công tác giảm nghèo/199 xã đủ điều kiện bố trí 

theo Nghị quyết số 18 và 199 cộng tác viên giảm nghèo cấp xã/199 xã đủ điều 

kiện), đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã ban hành Quyết định tuyển chọn, giao 

nhiệm vụ thực hiện cụ thể cho từng đối tượng theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 

Quyết định số 2743/QĐ-UBND. Đối với huyện Núi Thành, đã báo cáo thực 

trạng với HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Núi 

Thành thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 và Khoản 1, Điều 3 

Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND.  

b) Đề xuất, kiến nghị 

- Kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 18 cho giai đoạn 2021-2025 theo hướng rà soát, đánh giá và điều 

chỉnh, bổ sung để phù hợp với thực tiễn của tỉnh và chuẩn nghèo giai đoạn 2021-

2025.  
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- Điều chỉnh đối tượng được tuyển chọn làm cộng tác viên theo quy định 

tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 18: “2. Người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, thuộc một trong các hội, đoàn thể: Phụ nữ, Nông dân, Cựu Chiến 

binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được UBND cấp xã chọn làm 

cộng tác viên giảm nghèo.” theo hướng chủ động cho cấp xã:“2. Người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã có năng lực, đạo đức theo tiêu chuẩn quy 

định của UBND tỉnh được UBND cấp xã chọn làm cộng tác viên giảm nghèo.”, 

không nhất thiết như quy định hiện nay tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 18 

phải thuộc một trong các hội, đoàn thể: Phụ nữ, Nông dân, Cựu Chiến binh, 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.  

- Điều chỉnh mức phụ cấp kiêm nhiệm của người theo dõi, thực hiện công 

tác giảm nghèo và cộng tác viên giảm nghèo cấp xã đảm bảo phù hợp với Nghị 

quyết của HĐND tỉnh (đang xây dựng) về phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

- Trong thời gian chờ HĐND ban hành Nghị quyết mới điều chỉnh, bổ 

sung Nghị quyết 18, đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18 nhằm 

đảm bảo cho công tác theo dõi, tham mưu thực hiện công tác giảm nghèo ở cơ 

sở thường xuyên, liên tục, đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của tỉnh; 

tiếp tục duy trì hoạt động của Văn phòng giảm nghèo của tỉnh, bổ sung biên chế 

cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phân bổ cho Văn phòng giảm 

nghèo tỉnh nhằm đảm bảo đủ năng lực, tham mưu TU, HĐND và UBND tỉnh 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025. 

9. Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 Hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và 

di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 

a) Kết quả đạt được 

Công tác trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích 

cực, góp phần khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các di tích, nâng cao ý 

thức người dân trong công tác bảo vệ, gìn giữ di tích. Một số di tích sau khi tu bổ đã 

phát huy được giá trị, là điểm đến của du khách, là nơi giáo dục truyền thống cho học 

sinh, thanh thiếu niên, là điểm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của dòng tộc, làng xã… 

Sau 04 năm triển khai (2016 - 2019), các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành 

phố (gọi chung là địa phương) đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn, đầu tư, tu 

bổ tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa. Căn cứ lộ trình, mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, 

một số địa phương đã chủ động bố trí kinh phí đối ứng và huy động các nguồn vốn 

hợp pháp khác để lựa chọn quy mô, nội dung đầu tư bảo tồn, tu bổ tôn tạo phù hợp 

nhưng không làm sai lệch yếu tố gốc của di tích, được đánh giá cụ thể như sau: 

- Nguồn vốn bố trí từ  năm 2016 đến năm 2020: 

 Đã bố trí  được 79,326 tỷ đồng, đạt 91% so với kế hoạch. Trong đó: 

+ Di tích cấp quốc gia bố trí: 31,788 tỷ đồng; 

+ Di tích cấp tỉnh:  47,538 tỷ đồng. 
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Ngoài ra các địa phương đã bố trí nguồn vốn đối ứng của địa phương hơn 21 tỷ 

đồng và nguồn vốn hỗ trợ từ thành phố Đà Nẵng: 08 tỷ đồng cho di tích Đặc Khu ủy 

Quảng Đà. 

 Tổng cộng các nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương và vốn khác 

(TP Đà Nẵng) được hơn 108,39 tỷ đồng. 

 - Kế hoạch thực hiện và hiệu quả đầu tư: 

  Đến nay toàn tỉnh đã đầu tư tu bổ, tôn tạo 08/14 di tích cấp quốc gia (đạt 57% 

kế hoạch), 50/61 di tích cấp tỉnh (đạt 82% kế hoạch) và dựng bia 55/72 (đạt 76% kế 

hoạch). 

 Khối lượng thực hiện: 

+ Nguồn ngân sách tỉnh đến nay đạt hơn 61,51 tỷ đồng, trong đó: Di tích cấp 

quốc gia đạt hơn 25,68 tỷ đồng; Di tích cấp tỉnh đạt hơn 35,83 tỷ đồng. 

+ Nguồn ngân sách địa phương đạt hơn 21 tỷ đồng. 

+ Nguồn hỗ trợ (TP Đà Nẵng) 08 tỷ đồng. 

 - Một số di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh được cấp vốn năm 2019 (chuyển sang  

năm 2020) và năm 2020 chưa hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định nên chưa 

kịp triển khai thực hiện. 

Trong thời gian này, do một số di tích xuống cấp trầm trọng nên nhiều địa 

phương đã chủ động linh hoạt, vận dụng triển khai đầu tư trong các năm 2017 và 

2018 sớm hơn lộ trình của Nghị quyết. Ngoài ra, các địa phương còn tích cực chủ 

động đầu tư, tu bổ, phục dựng di tích ngoài danh mục của Nghị quyết 161/2015/NQ-

HĐND như: đình Xuân Mỹ Đông, xã hội hóa không sử dụng ngân sách nhà nước 

như: Văn Miếu (Duy Xuyên). 

b)  Tồn tại, hạn chế 

- Một số di tích cấp quốc gia cũng như cấp tỉnh xuống cấp nghiêm trọng, cần  

thiết phải tu bổ, tôn tạo nhưng chưa được triển khai đầu tư theo lộ trình 2016 - 2020; 

điển hình như các di tích quốc gia: Tượng đài Chiến thắng Núi Thành, Nhà lưu niệm 

cụ Phan Châu Trinh…. 

- Công tác quản lý đầu tư (chủ đầu tư) chưa được phân cấp, phân công rõ ràng 

ở cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố. 

- Một số địa phương chưa làm tốt công tác phối hợp quản lý, bảo vệ di tích sau 

khi được đầu tư; có nơi chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý sau 

đầu tư. 

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ 

cho cán bộ quản lý di tích ở cơ sở được quan tâm nhưng do kinh phí hạn hẹp nên 

chưa được thường xuyên; đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn thiếu kiến 

thức về chuyên môn và chưa chuyên nghiệp. 

c) Đề xuất 
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Kéo dài thực hiện Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015  và 

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ 

di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 đến hết 

năm 2021. Đồng thời, cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp 

với các sở, ngành, địa phương liên quan khảo sát, đánh giá lập Đề án đầu tư tu bổ 

tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 trình UBND 

tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới về đầu tư tu bổ di tích giai đoạn 

2022 - 2025 theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

10. Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008 của HĐND tỉnh 

về “Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn từ nay đến năm 2015” và Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 

11/7/2014 sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND 

a) Kết quả đạt được 

- Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Các Sở, ban ngành liên quan và các 

địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội 

dung quy định mới của Luật HTX 2012, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch và 

cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể của trung ương, tỉnh cho cán bộ, 

thành viên HTX, cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể và nhân 

dân thông qua nhiều hình thức như tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị tuyên 

truyền, phát hành tài liệu, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về HTX, tuyên 

truyền trên các phương tiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

nhân dân; đồng thời, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hiệu quả về phát 

triển kinh tế tập thể, những địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới, 

phát triển kinh tế tập thể. 

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực: Từ năm 2015 đến năm 2019, đã tổ 

chức nhiều lớp tập huấn, đào tạo cho HTX với nhiều nội dung phong phú nhằm 

nâng cao kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ HTX với tổng 

kinh phí là 1.310 triệu đồng, trong đó đào tạo dài hạn cho 53 người với số tiền 

371 triệu đồng. 

- Chính sách thu hút người có trình độ đại học về làm việc tại HTX nông 

nghiệp: Đến hết năm 2019 đã thu hút 22 người về làm việc tại hợp tác xã hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 1.827 triệu 

đồng. 

- Chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ quản lý chủ chốt làm việc lâu năm 

trong hợp tác xã khi nghỉ việc: Tổng kinh phí đã hỗ trợ đối với đội ngũ quản lý 

chủ chốt làm việc lâu năm trong hợp tác xã khi nghỉ việc là 1.020,307 triệu đồng 

cho 60 người. 

- Chính sách tín dụng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất sau đầu tư phần chênh 

lệch giữa lãi suất thực tế cho vay của ngân hàng thương mại với mức lãi suất 
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cho vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đến nay, đã hỗ trợ cho 06 HTX 

với số tiền 194 triệu đồng.  

- Chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp: Các HTX đã nộp thuế thu 

nhập doanh nghiệp cho ngân sách nhà nước thì được hỗ trợ lại để đầu tư máy 

móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến nay, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ lại 

cho 61 HTX đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền 2.610 triệu đồng.  

- Chính sách hỗ trợ thành lập mới: Hỗ trợ kinh phí cho 95 THT với số tiền 

475.000.000 đồng, 144 HTX với tổng số tiền 2.110 triệu đồng. 

- Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng: Từ năm 2016-2019 tổng kinh phí hỗ 

trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho 54 HTX với số tiền 10.723 triệu đồng. 

- Chính sách về đất đai: Sau khi Nghị quyết có hiệu lực, nhiều HTX đã 

được hướng dẫn xây dựng hồ sơ, thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất như HTX NN Hương An, HTX NN An Phú, HTX NN Mỹ Tân An.  

-  Khuyến khích cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật đang công tác tại các cơ 

quan Nhà nước về làm việc tại các hợp tác xã theo yêu cầu của cơ sở: Trong 

thời gian qua, có 02 công chức xã tăng cường về làm việc tại HTX Đại Thắng và 

HTX Đại Phòng, huyện Đại Lộc. 

- Chính sách khoa học - công nghệ và xúc tiến thương mại 

Ngày 12/7/2019 HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 02/2019/NQ-

HĐND quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học 

và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. UBND tỉnh 

Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND 10/9/2019 quy định 

một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 

27/5/2015 ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc 

tiến thương mại tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 

05/12/2018 về ban hành Quy định về quy chế quản lý kinh phí khuyến công và 

mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Từ năm 

2018 đến 2020, đã hỗ trợ cho 13 HTX với tổng kinh phí 1.020 triệu đồng. Năm 

2019, hỗ trợ 06 HTX tham gia xúc tiến thương mại tại Tp Hồ Chí Minh: HTX 

Nấm Nhì Tây, HTX Bảo Tâm, HTX NN Điện Quang, HTX NN Nhật Linh, 

HTX NN Thu Bồn, XN Mây tre lá Âu Cơ. 

Ngoài ra, đã hỗ trợ một số HTX tham gia các hội chợ thương mại trong và 

ngoài tỉnh, các phiên chợ hàng Việt để giao lưu, trao đổi, quảng bá sản phẩm và 

tìm kiếm các thị trường tiêu thụ mới; tiêu biểu như: Xí nghiệp Mây tre lá Âu Cơ 

(huyện Núi Thành), HTX Tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp (huyện Đại Lộc). 
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- Xây dựng chương trình trợ giúp hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh 

doanh: Chưa thực hiện. 

- Khuyến khích các HTX có chính sách riêng thu hút người có trình độ cao 

đẳng, đại học hoặc trên đại học và người có tay nghề cao về làm việc trong 

HTX: Chưa có HTX nào thực hiện. 

b)  Đề xuất, kiến nghị 

Tóm lại, qua đánh giá kết quả của từng cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX thời 

gian qua, một số cơ chế, chính sách đã phát huy hiệu quả góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động của HTX, THT. Bên cạnh đó, còn có một số chính sách 

chưa được triển khai thực hiện, chưa phát huy được tác dụng để hỗ trợ HTX. Do 

đó, trong giai đoạn 2021-2025 cần xem xét giữ lại những cơ chế, chính sách 

mang lại hiệu quả cho hoạt động HTX và loại bỏ những chính sách chưa 

thật sự hiệu quả và chưa phù hợp với những quy định của pháp luật hiện 

hành, cụ thể: 

- 08 chính sách đề xuất tiếp tục thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật; Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại 

HTX; Chính sách tín dụng; Thành lập mới, củng cố tổ chức HTX, THT; Đầu tư 

kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Chính sách về đất đai; Chính sách khoa học - công 

nghệ và xúc tiến thương mại. 

- 05 chính sách đề xuất không thực hiện trong giai đoạn 2021-2025: Chính 

sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp; Hỗ trợ đối với đội ngũ quản lý chủ chốt 

làm việc lâu năm trong hợp tác xã khi nghỉ việc; Khuyến khích cán bộ quản lý, 

khoa học kỹ thuật đang công tác tại các cơ quan Nhà nước về làm việc tại các 

hợp tác xã theo yêu cầu của cơ sở; Xây dựng chương trình trợ giúp hợp tác xã 

phát triển sản xuất, kinh doanh; Khuyến khích các HTX có chính sách riêng thu 

hút người có trình độ cao đẳng, đại học hoặc trên đại học và người có tay nghề 

cao về làm việc trong HTX./. 

11. Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND 

tỉnh quy định chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường trung học 

phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ năm học 2016 - 2017 

đến năm học 2020 – 2021 

a) Kết quả đạt được 

          Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 được triển khai thực 

hiện vào đầu học kỳ II, năm học 2016-2017, thay thế cho Nghị quyết số 

12/2011/NQ-HĐND ngày 17/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Từ khi triển khai thực hiện, Nghị quyết 31 đã tác động tích cực, nâng cao chất 

lượng hoạt động dạy và học của 02 trường THPT chuyên của tỉnh. Kết quả cụ 

thể: 
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- Số lượng học sinh đạt giải quốc gia hàng năm đều tăng (2016: 28 giải; 

Năm 2017: 31 giải; năm 2018: 31 giải; năm 2019: 30 giải; năm 2020: 33); đặc 

biệt, trong những năm qua, đã có 07 học sinh lọt vào vòng 2 (vòng chọn đội 

tuyển thi quốc tế). Với kết quả nay, Quảng Nam xếp ở vị trí nhất, nhì so với các 

tỉnh miền Trung Tây nguyên. 

       - Bên cạnh đó, học sinh các Trường THPT chuyên còn tham gia và đạt giải 

cao tại các Kỳ thi khác như: Kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 và Học sinh giỏi 

Duyên hải Đồng bằng Bắc Bộ (Nhiều năm liền, tỉ lệ trên 85% dự thi đạt giải, với 

478 huy chương, trong đó có 57 huy chương vàng); thi Toán học Hà Nội mở 

rộng 2019 (HOMC) và Cuộc thi Olympic Toán SV-HS toàn quốc (Đạt 61 huy 

chương các  loại, trong đó có 05 huy chương Vàng);..... 

  - Kể từ năm học 2016-2017 đến nay, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh 

Khiêm đã có 56 học sinh trúng tuyển du học Nga thông qua Cuộc thi Olympic 

du học Nga.Ngoài ra, hàng năm còn có hàng chục học sinh trúng tuyển học bổng 

du học các nước Châu Á, Châu Âu, Mỹ...  

Kết quả thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học của học sinh 02 trường 

chuyên cũng đạt ở mức cao và năm sau thường cao hơn năm trước. Kể từ năm 

học 2016-2017 trở đi, tỉ lệ đỗ TN THPT đạt 100%, trúng tuyển Đại học 100% 

(theo thống kê 5 năm trước khi có Nghị quyết 31 thì tỉ lệ học sinh đỗ TN THPT 

100%, trúng tuyển Đại học NV1 trung bình xấp xỉ 97%); nhiều em đạt được 

điểm 10 tuyệt đối ở các môn thi, đặc biệt, trong năm học 2016-2017, Quảng 

Nam có 01 điểm 10 duy nhất toàn quốc môn Ngữ văn. Số học sinh đỗ Thủ khoa 

Đại học cũng được tăng lên. Theo thống kê, 3 năm trở lại đây, có 07 học sinh là 

thủ khoa của các trường đại học danh tiếng trên cả nước. 

       - Chế độ chính sách đã tác động trực tiếp đến các em học sinh con nhà 

nghèo khu vực miền núi, nông thôn, chăm ngoan, học giỏi, tạo nên sự lan tỏa 

trong cộng đồng, phụ huynh và học sinh về phong trào thi đua học tập, rèn luyện 

tốt, phát huy truyền thống của đất học Quảng Nam. Qua thống kê từ năm học 

2016-2017 đến nay, tỉ lệ học sinh khu vực nông thôn, con em của nhân dân lao 

động chiếm phần lớn, bình quân tỉ lệ con em của nông dân, khu vực nông thôn 

vào học trường THPT chuyên chiếm 61,43% (Năm học 2016-2017 chiếm tỉ lệ 

68,25%; năm học 2017-2018 chiếm tỉ lệ 70,18%; năm học 2018-2019 chiếm tỉ 

lệ 49,22%; năm học 2019-2020 chiếm tỉ lệ 41,94%; năm học 2019-2020 chiếm 

tỉ lệ 58,06%). 

- Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết 31 so với chính sách trước 

đây là xóa được việc “cào bằng”, thay vào đó, em nào đạt kết quả học tập tốt 

hơn sẽ được hưởng mức hỗ trợ cao hơn. Chính điều này tạo động lực và động 

viên kịp thời đối với những HS không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn 

luyện, là niềm cổ vũ lớn lao cho các em học sinh giỏi của tỉnh Quảng Nam tiếp 

tục vào học trường THPT chuyên, các em sẽ có điều kiện học tập, phát triển tốt 

hơn, toàn diện hơn. Đây là sự chuẩn bị tốt nhất cho việc xây dựng nguồn nhân 

lực chất lượng cao cho tỉnh Quảng Nam nói riêng và đất nước nói chung. 
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     - Đối với giáo viên, đặc biệt là giáo viên giảng dạy môn chuyên và bồi 

dưỡng học sinh giỏi quốc gia, chính sách đã kịp thời hỗ trợ, động viên cho thầy 

cô giáo trước công việc khó nhọc, đòi hỏi phải đầu tư rất nhiều thời gian, công 

sức, nhiều áp lực của công tác đào tạo chất lượng mũi nhọn ở trường THPT 

chuyên. Bên cạnh đó, đã có cựu học sinh của trường, sau khi Tốt nghiệp ĐHSP 

loại xuất sắc, đã tham gia dự tuyển và được Sở GDĐT phân công về công tác trở 

lại đã giúp cho trường bổ sung một đội ngũ giáo viên chất lượng cao (20 thầy cô 

giáo), đủ năng lực đảm nhiệm vai trò của giáo viên trường chuyên và đã tạo một 

hiệu ứng rất tốt trong phụ huynh và xã hội về chính sách trọng dụng nhân tài của 

tỉnh Quảng Nam. 

- Tổng kinh phí theo Đề án: Khoảng từ 17 đến 20 tỷ đồng/năm. Nhu cầu 

năm 2021: 20 tỷ đồng. 

Nguồn kinh phí đã thực hiện: Tổng: 66.484.447 nghìn đồng, cụ thể: 

Năm 2017: 13.757.115 nghìn đồng, năm 2018: 16.737.602 nghìn đồng, năm 

2019: 17.698.879 nghìn đồng, năm 2020: 18.250.850 nghìn đồng    

b) Những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện  

        - Chính sách thu hút ghi tại Khoản 1, Điều 4 Nghị quyết này đến nay vẫn 

chưa được thực hiện  

        - Nghị quyết chưa có nội dung, quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ cho 

đối tượng học sinh đã đạt giải quốc gia, được Bộ Giáo dục chọn vào vòng 2 

chọn đội tuyển Olympic dự thi quốc tế; học sinh chọn dự thi tham gia các kỳ thi 

khu vực Châu Á, Thái Bình Dương, quốc tế...  

       - Cán bộ quản lý trường chuyên không được hưởng chế độ đãi ngộ như 

cán bộ quản lý trường chuyên các tỉnh bạn (dù áp lực công việc trách nhiệm rất 

lớn). 

      - Học sinh và giáo viên có thành tích trong các cuộc thi KHKT cấp tỉnh 

và cấp quốc gia chưa được hưởng chế độ từ Nghị quyết này  

      c) Kiến nghị, đề xuất 

Để có chế độ nhằm động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực, tạo phong 

trào thi đua học tập thật tốt trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh; 

Căn cứ Điều Điều 77, Điều 85, Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; Điều 8, 

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 về quy định chi tiết một số điều 

của Luật Giáo dục, Kính đề nghị tiếp tục sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 31 theo 

một số nội dung sau: 

- Bổ sung quy định về kinh phí hỗ trợ cho giáo viên hướng dẫn, học sinh 

có đề tài sáng tạo KHKT dự thi cấp quốc gia. 

- Bổ sung quy định cụ thể mức hỗ trợ học tập, chi phí đi lại, ăn ở, dự thi 

đối với Học sinh giỏi Quốc gia được chọn dự thi vòng 2 chọn Học sinh giỏi 
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Quốc tế và khu vực; cũng như chế độ hỗ trợ nếu học sinh được chính thức chọn 

để bồi dưỡng và thi Quốc tế. 

- Chính sách hỗ trợ dành cho HS vẫn còn tương đương nhau, nhất là 

những em trong và ngoài đội tuyển HS giỏi, vì vậy, Sở GDĐT kiến nghị bên 

cạnh tiếp tục duy trì hỗ trợ chi phí học tập thường xuyên, chính sách học bổng 

khuyến khích cần được điều chỉnh theo hướng tăng lên. Cụ thể, trước đây chỉ có 

2 mức học bổng thì nay mở rộng thành 5 mức. Trong đó, mức cao nhất là học 

bổng bằng 10 lần mức thu học phí dành cho HS trong đội tuyển HS giỏi quốc 

gia của tỉnh (trước đây 5 lần; trong Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 

quy định mức học bổng cấp cho học sinh một tháng tối thiểu 3 lần mức học phí)  

- Bổ sung định mức cụ thể chế độ hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên trực tiếp 

bồi dưỡng HSG vòng 2 dự thi chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế, khu vực 

Châu Á, Thái Bình Dương… 

- Điều chỉnh nâng mức hỗ trợ kinh phí dạy chuyên cho giáo viên các môn 

chuyên khác lên bằng giáo viên dạy các môn chuyên Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 

(theo quan điểm: trách nhiệm như nhau thì mức hỗ trợ cũng bằng nhau). 

12. Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh 

về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người 

dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 

a) Kết quả đạt được: 

       Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều trẻ em mầm non, học sinh phổ thông  

là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục có 

hộ khẩu thường trú tại tỉnh không thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ từ 

trung ương như tiền ăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18-7-2016 của 

Chính phủ vì gia đình các em không còn nằm trong danh sách thôn đặc biệt khó 

khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2016-2020, Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của 

Chính phủ ..., trong khi gia đình các em thực tế rất khó khăn, điều kiện học tập 

của các em rất hạn chế nên có nguy cơ vắng học, bỏ học, việc tổ chức bữa ăn 

bán trú tại trường khó duy trì. 

Sau khi Nghị quyết được thông qua, từ đầu năm 2019 đến nay, nhiều trẻ 

em mầm non, học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh khuyết 

tật trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ tiền ăn trưa, chi phí học tập nên các em an 

tâm học tập, duy trì sĩ số học sinh trên lớp ổn định. Chính sách hỗ trợ trẻ em 

mầm non, học sinh từ Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đã kịp 

thời hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số trong học tập, nhất là việc đi lại, 

mua sắm dụng cụ, sách vở, động viên các em bám trường, bám lớp, tiếp tục học 

tập. Số tiền hỗ trợ rất chính đáng, tạo động lực cho các em phấn đấu học tập và 

rèn luyện. Tình trạng học sinh vắng học hoặc nghỉ học được hạn chế. Việc này 



22 

 

 

cho thấy, Nghị quyết đã tác động tích cực đến công tác dạy và học ở miền núi, 

vừa hỗ trợ học sinh vùng dân tộc thiểu số an tâm học tập, vừa góp phần tích cực, 

tạo động lực cho người dân trong việc phấn đấu thoát nghèo bền vững ở địa 

phương miền núi.  

Kinh phí thực hiện: Tổng: 136.456.972 nghìn đồng, cụ thể, năm học 

2018-2019: 26.510.650; năm học 2019-2020: 54.319.431, ước tính năm học 

2020-2021: 55.626.891. 

b) Đề xuất, kiến nghị 

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, nhằm tiếp tục tạo động lực cho trẻ em 

mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang 

học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh chưa 

được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ từ trung ương tiếp tục bám trường, bám 

lớp, tiếp tục học tập, kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mới ngay 

sau khi Nghị quyết hết hiệu lực một phần vào ngày 31/5/2020. Thời gian thực 

hiện được tính theo năm học, cụ thể là 03 năm học, gồm: năm học 2021-2022, 

2022-2023 và 2023-2024. Đối tượng áp dụng và chính sách hỗ trợ: như quy định 

tại Nghị quyết. 

13. Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh 

về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y 

tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 – 2021 

a) Kết quả đạt được 

Đa số các đơn vị trong toàn ngành đều triển khai thực hiện Nghị quyết 

nhưng do nhu cầu sớm triển khai hoạt động chuyên môn nên đã cử CCVC đi đào 

tạo và tạm ứng từ nguồn kinh phí của đơn vị. Kết quả đạt được như sau: 

          - Đào tạo ekip: Từ năm 2017-2020 số Êkip được phê duyệt là 79 Êkip, các 

đơn vị đã cử đi đào tạo được 29 Êkip đã được phê duyệt, chiếm tỉ lệ 36,7%, 17 

Êkip đang được đào tạo, chiếm tỉ lệ 21,5%, 33 Êkip chưa đào tạo, chiếm tỷ lệ 

41,8%. 
 

           - Đào tạo chuyên sâu: Từ năm 2017-2020 số chuyên khoa sâu được phê 

duyệt là 50 Êkip, các đơn vị đã cử đi đào tạo được 27/50 chuyên khoa sâu đã 

được phê duyệt, chiếm tỉ lệ 54%, 13chuyên khoa sâu đang được đào tạo, chiểm 

tỉ lệ 26%, 10 chuyên khoa sâu chưa đào tạo, chiếm tỷ lệ 20%. Các ekip và kỹ 

thuật chuyên sâu còn lại theo Nghị quyết đã được phê duyệt sẽ được tiếp tục 

triển khai đào tạo cho những năm tiếp theo. 

 b) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Do tình trạng dịch chuyển cán bộ y tế từ đơn vị công lập sang tư nhân, 

đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, bác sĩ sau đại học nên các đơn vị gặp khó khăn và 

chưa đáp ứng kịp thời trong việc cử cán bộ đi đào tạo ekip, chuyên sâu theo quy 

định, cụ thể như TTYT Phú Ninh, TTYT Duy Xuyên, TTYT Nam Trà My, 

TTYT Thăng Bình, TTYT Nam Giang,  TTYT Bắc Trà My, TTYT Phước Sơn, 

TTYT TP Tam Kỳ, BVĐK TP Hội An, BVĐKKV Quảng Nam, BVĐK tỉnh… 
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- Chính sách thu hút bác sĩ của tỉnh đã kết thúc nên các đơn vị trong toàn 

ngành thiếu hụt lực lượng bác sĩ khá trầm trọng nên vừa đảm bảo công tác khám 

chữa bệnh tại đơn vị và vừa tham gia đào tạo gặp nhiều khó khăn. 

- Hiện nay Bộ Y tế ban hành văn bản tạm dừng đào tạo chuyên sâu, định 

hướng nên ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện đào tạo của Đề án. 

- Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác đào tạo năm 

2020 cũng chậm trễ, đến nay các đơn vị mới bắt đầu cử cán bộ viên chức đi học 

Êkip, chuyên sâu. Tuy nhiên, do đội ngũ  nguồn nhân lực tại các bệnh viện còn 

thiếu, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ nên không thể cùng lúc cử các viên chức đi học 

theo đúng kế hoạch được. Hơn nữa, hiện tại một số người có tên trong danh sách 

đã được phê duyệt thì đã chuyển vị trí việc làm khác hoặc chuyển công tác, bỏ 

việc nên không tham gia học nhưng không được thay đổi người đi học nên tại 

một số đơn vị không thể hoàn thành đúng kế hoạch được. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

Với tình hình diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, khó lường, khoa 

học y tế ngày càng phát triển nên chính sách đào tạo chuyên môn sâu viên chức 

sự nghiệp y tế là vô cùng cần thiết, giúp cho việc ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, 

hiện đại vào việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân, bên cạnh đó đáp ứng yêu cầu của Bảo hiểm y tế về công tác 

khám chữa bệnh. Do vậy, đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện chính sách thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đối tượng bác sĩ. 

Cho phép đơn vị được thay đổi danh sách học viên tham dự đối với 

trường hợp viên chức có tên trong danh sách đã thay đổi vị trí công tác hoặc bỏ 

việc nhưng vẫn đảm bảo đúng chuyên ngành, đối tượng đã đăng ký để phù hợp 

với tình hình thực tế. 

 14. Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017, Nghị quyết số 

31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 Phát triển kinh tế, xã hội miền núi tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 

a) Kết quả đạt được 

 Việc thực hiện hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư lấy hộ dân làm chủ thể, đối 

tượng hộ được cộng đồng bình xét dân chủ, đã giải quyết bức xúc về chỗ ở, nhà 

ở cho người dân miền núi mà chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ thoát 

nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 

b) Tồn tại, hạn chế 

Còn có trường hợp vận dụng chính sách đề hỗ trợ cho các gia đình là 

người dân tộc thiểu số, chưa có nhà ở, tách hộ và hưởng các khoản hỗ trợ để làm 

nhà riêng. 

c) Đề xuất, kiến nghị 
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Thời gian đến ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai tiếp những nội dung 

được quy định tại nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND. (Đã đề nghị sửa đổi, bổ sung 

tại Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh). 

15. Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về cơ chế 

khuyến khích, bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 2025   

a) Kết quả đạt được 

Trên cơ sở Nghị quyết số 41 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã 

ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 về việc triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về cơ 

chế khuyến khích, bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam, giai đoạn 2018 - 2025. Kết quả thực hiện như sau: 

- Về hỗ trợ thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh 

Căn cứ các quy định về cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc 

Linh, trong thời gian qua huyện Nam Trà My và BQL Khu BTTN Ngọc Linh đã 

tổ chức tuyên truyền cũng như hướng dẫn các đối tượng trồng Sâm Ngọc Linh 

(tổ chức, nhóm hộ, hộ gia đình) các thủ tục để thuê môi trường trồng Sâm Ngọc 

Linh. Đến nay, số lượng cụ thể về thuê môi trường rừng như sau: 

+ Đối với tổ chức: Năm 2017- 07/2020, đã cho thuê môi trường trồng 

Sâm Ngọc Linh 12 tổ chức (trong đó có 02 công ty đã rút và thu hồi dự án), tổng 

diện tích 354,81 ha, sâm đã trồng là 19,26 ha. 

+ Riêng Trung tâm Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam (50,25 ha) và 

Trung tâm sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My  (83,1 ha) được UBND tỉnh cho thuê 

môi trường rừng không thu tiền theo cơ chế tại Nghị quyết số 41. 

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân: Đến nay có 29 nhóm hộ với 453 hộ gia đình 

tại 6 xã (Trà Linh, Trà Cang, Trà Nam, Trà Leng, Trà Dơn, Trà Tập) với diện 

tích 428,96 ha để trồng sâm Ngọc Linh. 

- Đối với việc hỗ trợ giống sâm Ngọc Linh 

+ Trung tâm sâm Ngọc Linh (huyện Nam Trà My): Trong 04 năm (2016 - 

2019) từ nguồn ngân sách tỉnh phân bổ để thực hiện cơ chế hỗ trợ cây sâm Ngọc 

Linh. Từ nguồn giống được gieo ươm ra từ Trại sâm giống Tắk Ngo, Trung tâm 

Sâm Ngọc Linh huyện đã cấp hỗ trợ cho nhân dân tại 07 xã nằm trong vùng quy 

hoạch với số lượng là 14.900 cây sâm giống loại 01 năm tuổi. Hỗ trợ Trại Sâm 

Tăk Ngo mua giống Sâm gốc tổng cộng 8.515 cây (cây 01 năm tuổi: 1.300 cây, 

cây 02 năm tuổi: 3.934 cây, cây 03 năm tuổi: 650 cây, cây 04 năm tuổi: 1.439 

cây, cây 05 năm tuổi: 1.192 cây). Qua kiểm tra, đánh giá đối với cây giống 1 

năm tuổi tỷ lệ chết do bị bệnh khoảng 20 - 25%; các cây giống ở các độ tuổi 

khác sinh trưởng và phát triển bình thường, tốt nhất là cây giống ở 4 - 5 năm 

tuổi. Tuy nhiên, thời gian qua tại các vườn tình hình chuột gây hại nặng (nhất là 

trong năm 2018). 

+ Trung tâm Phát triển SNL&DL (Sở Nông nghiệp và PTNT):  
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 Thực hiện hoàn trả cho Công ty Cổ phần thương mại Dược Sâm Ngọc 

Linh Quảng Nam (theo Thông báo số 08/TB-UBND ngày 11/01/2016 của 

UBND tỉnh Quảng Nam) là 76.226 cây, trong đó: Năm 2016: 16.700 cây, ăm 

2017: 20.176 cây, năm 2018: 28.850 cây, năm 2019: 10.500 cây. Như vậy, tính 

đến thời điểm này đã hoàn trả cho Công ty được 76.226/82.776 cây sâm Ngọc 

Linh 01 năm tuổi (đạt 92% theo kế hoạch phải trả) và tiếp tục hoàn trả trong năm 

2020 là 6.550 cây giống (01 năm tuổi) hoặc bằng hạt  (quy đổi 02 hạt = 01 cây) là 

13.100 hạt (vượt kế hoạch 02 năm so với kế hoạch đã đề ra). 

+ Cung ứng cho doanh nghiệp và nhân dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

là 25.757 cây. 

+ Dự kiến trong năm 2020, cung ứng cho doanh nghiệp và nhân dân từ 

31.000 - 32.000 cây giống sâm Ngọc Linh 01 năm tuổi. 

Đánh giá chung: Nhìn chung việc hỗ trợ nguồn cây giống ban đầu để 

khuyến khích người dân trồng, phát triển cây sâm Ngọc Linh bước đầu đã mang 

lại hiệu quả rõ nét. Đây là động lực quan trọng để nhân rộng và phát triển mạnh 

mẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

- Hỗ trợ về tín dụng  

Để hỗ trợ nguồn vốn cho người dân phát triển trồng Sâm Ngọc Linh, từ 

năm 2016 – 2018 các Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Nam Trà My và 

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Trà My đã tiến hành các thủ tục 

cho các hộ dân vay với số tiền giải ngân 35,2 tỉ đồng; trong đó: 

+ Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Nam Trà My đã giải ngân vốn 

vay khoảng 26 tỉ đồng. 

+ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Nam Trà My đã giải ngân vốn 

vay khoảng 9,2 tỉ đồng. 

Phần lớn địa bàn cho vay là các xã nằm trong vùng quy hoạch cây Sâm 

Ngọc Linh như xã: Trà Linh, Trà Cang, Trà Nam. Tuy nhiên, nội dung cho vay 

của các ngân hàng nêu trên phần lớn là cho vay theo các chương trình hỗ trợ lãi 

suất theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về Chương tình hỗ 

trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (Nghị quyết 30a). 

Hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất chênh lệch theo Nghị quyết số 41 chưa được hỗ trợ 

trên địa bàn huyện Nam Trà My để trồng Sâm Ngọc Linh (vì hiện nay trên địa 

bàn huyện Nam Trà My lãi suất hỗ trợ cho vay đối với các chương trình theo 

Nghị quyết số 30a  thấp hơn cơ chế theo Nghị quyết số 41). 

- Đánh giá 

+ Hiện nay, cây giống sâm Ngọc Linh chủ yếu được gieo ươm từ hạt và 

đầu mầm với tỉ lệ sống từ hạt đến khi xuất vườn chỉ khoảng 35 - 50% dẫn đến 

khó khăn trong nguồn cung ứng giống để phát triển trồng sâm Ngọc Linh. Trong 

khi đó, nhu cầu và nguồn vốn đầu tư về phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn 

tỉnh là rất cao. 
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+ Giá cây giống sâm Ngọc Linh biến động tăng liên tục do nhu cầu của thị 

trường lớn trong khi nguồn cung không đảm bảo. Vì vậy trong quá trình triển 

khai cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 41 về áp dụng hỗ trợ 80% đối với giá cây 

giống do Sở Tài chính ban hành rất khó thực hiện. 

b) Đề xuất, kiến nghị 

Để phát triển cây dược liệu, sâm Ngọc Linh trong thời gian tới trên địa 

bàn tỉnh, bên cạnh các kiến nghị, đề xuất đã nêu tại các nội dung liên quan trên, 

quan tâm một số nội dung như sau: 

- Tăng cường xúc tiến, kêu gọi và thu hút doanh nghiệp, HTX trong việc 

xây dựng các cơ sở sản xuất giống; gắn việc sản xuất, cung ứng giống với tiêu 

thụ, chế biến sản phẩm dược liệu, thực hiện theo Quyết định số 331/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để hỗ 

trợ doanh nghiệp, HTX trong phát triển cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm; 

phát triển dược liệu phải hướng tới truy xuất nguồn gốc xuất xứ để tiếp cận thị 

trường xuất khẩu. 

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để người dân đăng ký lập 

hồ sơ xác định nguồn gốc giống sâm Ngọc Linh. Trên cơ sở đó chứng nhận cơ 

sở nuôi trồng nhân tạo và sử dụng chỉ dẫn địa lý sâm Ngọc Linh. Tạo cơ sở quan 

trọng cho việc quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh hiện nay. 

- Cần có cơ chế xác định giá cây sâm Ngọc Linh theo từng thời điểm, 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi để địa phương chủ động trong việc xác định giá 

cây sâm Ngọc Linh nhằm đảm bảo thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ. 

- Ngoài ra, cần thúc đẩy việc nghiên cứu đánh giá tính phù hợp, hiệu quả 

cây Sâm Ngọc Linh bằng phương pháp nuôi cấy mô và di thực sâm Ngọc Linh 

trên địa bàn tỉnh để tiến đến thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất cây 

giống, tạo nguồn giống đa dạng đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho việc phát triển 

cây sâm Ngọc Linh trong thời gian đến. 

 16. Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về quy định một 

số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh đến năm 2025. 

 a) Kết quả đạt được 

- Về đầu tư hạ tầng: Trong năm 2019, hỗ trợ đầu tư hạ tầng tại các điểm 

du lịch: Làng du lịch cộng đồng Bhơhôồng 1 (Đông Giang) với kinh phí phân bổ 

1.208.486.000 đồng; Làng du lịch cộng đồng Lộc Yên (Tiên Phước) với kinh 

phí phân bổ 1.600.000.000 đồng; Khu bảo tồn Văn hóa người Bhnong (Gié-

Triêng) (Phước Sơn) với kinh phí phân bổ 3.200.000.000 đồng. 

- Về xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; đào tạo, bồi dưỡng, phát 

triển nguồn nhân lực; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; 

quảng bá, xúc tiến du lịch từ nguồn vốn sự nghiệp: đã có văn bản đôn đốc các 

địa phương có các điểm du lịch được hỗ trợ trong năm 2019, 2020 xây dựng kế 

hoạch và lập dự toán các nội dung hỗ trợ để được bố trí kinh phí. 
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Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 đã góp phần hỗ trợ để 

phát triển các sản phẩm du lịch tại vùng núi phía Tây Quảng Nam, đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của du khách, giảm bớt áp lực quá tải khách du lịch hiện nay 

ở các điểm đến Hội An, Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm. Góp phần phát huy những lợi 

thế về du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa 

của các huyện miền núi.  

b) Tồn tại, hạn chế 

Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 đã được chỉ đạo triển 

khai thực hiện từ năm 2019, đến thời điểm hiện nay, các địa phương vẫn chưa 

xây dựng kế hoạch và lập dự toán các nội dung hỗ trợ phù hợp tại từng điểm du 

lịch gửi Sở thẩm định trình Sở Tài chính bố trí kinh phí. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

 Tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư hỗ trợ các hạng mục như trong Quyết 

định số 364/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết 

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. Các địa 

phương liên quan nghiên cứu kỹ các nội dung được hỗ trợ cho các điểm du lịch, 

chủ trì xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí hỗ trợ gửi các Sở, ngành có liên 

quan theo đúng thời gian quy định. 

 17. Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 Kỳ họp thứ 11, Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa IX, trong đó thống nhất chủ trương hỗ trợ từ 

ngân sách tỉnh cho hoạt động phát triển đội bóng đá Quảng Nam.  

a) Kết quả đạt được 

 Với tổng kinh phí hỗ trợ tối đa khoảng 16 tỷ đồng, áp dụng hỗ trợ Huấn 

luyện viên, vận động viên gồm: 

 - Tiền dinh dưỡng cho HLV, VĐV của môn Bóng đá: Đội tuyển: Trong 

thời gian tập trung tập huấn và thi đấu: 260.000 đồng/ngày/người, trong thời 

gian tập luyện thường xuyên: 200.000 đồng/ngày/người; các đội trẻ, năng khiếu: 

Trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu: 200.000 đồng/ngày/người, trong 

thời gian tập luyện thường xuyên: 120.000 đồng/ngày/người. 

- Tiền tập luyện cho HLV, VĐV: Đội tuyển: Huấn luyện viên: 215.000 

đồng/ngày/người, vận động viên: 180.000 đồng/ngày/người; các đội trẻ, năng 

khiếu: Huấn luyện viên: 180.000 đồng/ngày/người, vận động viên: 55.000 

đồng/ngày/người. 

- Tiền trang phục, giày, túi xách cá nhân, bóng phục vụ tập luyện và thi đấu:  

Đội tuyển: Bình quân 20 triệu đồng/HLV, VĐV/năm; các đội tuyển trẻ, năng 

khiếu: Bình quân 8 triệu đồng/HLV, VĐV/năm. 

Ngoài kinh phí hỗ trợ trên, Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam đảm bảo kinh 

phí thực hiện các nội dung chi còn lại để ổn định, duy trì và phát triển. 

b)  Đề xuất, kiến nghị 
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Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Đề án Hỗ trợ 

phát triển Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

18. Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh 

về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020  

a) Kết quả đạt được 

 Kinh phí phân bổ qua các năm: Tổng kinh phí bố trí thực hiện Nghị quyết 

số 12/2016/NQ-HĐND trong giai đoạn 2016-2019 là 24.633.190.000 đồng. 

Năm 2020: 16.607.470.000 đồng, hiện nay Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đã tổng hợp, lập tờ trình đề nghị Sở Tài chính thẩm định tham mưu 

UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện trong năm 2020.  

Trên cơ sở nguồn kinh phí được phân bổ hằng năm, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDNN chủ động phối 

hợp với các địa phương và doanh nghiệp trong khâu tư vấn, tuyển sinh, tổ chức 

đào tạo và cung ứng lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. Kết quả từ khi triển khai thực hiện Cơ chế đến ngày 31/5/2020: 

- Có tổng cộng 5.053 người (trong đó 2.482 người là đồng bào dân tộc 

thiểu số, chiếm 49,1%) được hỗ trợ đào tạo theo Cơ chế với kinh phí giải ngân 

gần 14 tỷ đồng. Đã hoàn thành khóa học 4.316 người, đang học dở dang 468 

người, bỏ học giữa chừng 269 người. 

- Có tổng cộng 4.115 người (trong đó 1.936 người là đồng bào dân tộc 

thiểu số, chiếm 47%) sau học nghề vào làm việc tại doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 

95,3% trên tổng số lao động hoàn thành khóa học. Một số doanh nghiệp tiếp 

nhận nhiều lao động như: Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng, Công ty 

TNHH MTV Công nghiệp Germton, Công ty TNHHH MTV Moonchang 

Vina...Hầu hết lao động sau khi đào tạo được tiếp nhận vào làm việc ổn định tại 

doanh nghiệp với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng. Kết quả 

trên đã góp phần tích cực trong việc thay đổi tư duy lao động sản xuất của người 

dân, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, dạy nghề gắn với 

giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, nhiều hộ 

gia đình thoát nghèo trở thành hộ khá.   

- Trong quá trình triển khai thực hiện, đã xuất hiện một số cách làm hay, 

hiệu quả, như: ngay từ khâu tư vấn, tuyển sinh, một số Cơ sở GDNN đã kết hợp 

với doanh nghiệp, phối hợp với địa phương thông tin cụ thể người lao động sau 

học nghề sẽ làm việc tại doanh nghiệp nào, thu nhập bao nhiêu, điều kiện làm 

việc ra sao...; trước khi khai giảng, một số Cơ sở GDNN đã tổ chức cho người 

lao động  là đồng bào dân tộc thiểu số đi thăm quan một số doanh nghiệp để tìm 

hiểu, nắm bắt thực tế để có sự lựa chọn; tổ chức đào tạo theo mô hình khép kín, 

vừa đào tạo ở nhà trường, vừa đào tạo tại doanh nghiệp để người lao động quen 

dần với môi trường làm việc và đáp ứng ngay yêu cầu công nghệ của doanh 

nghiệp; khi bàn giao lao động cho doanh nghiệp, các địa phương, cơ sở GDNN 

cử cán bộ theo dõi, quan tâm, động viên người lao động trong thời gian đầu, 
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phối hợp doanh nghiệp tìm kiếm chỗ ăn chỗ nghỉ cho người lao động, thường 

xuyên giữ liên lạc với doanh nghiệp để theo dõi, nắm bắt tình hình... 

b) Tồn tại, hạn chế  

Số lượng lao động được hỗ trợ đào tạo nghề và vào làm việc tại doanh 

nghiệp thấp so với yêu cầu tại Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND. Do các 

nguyên nhân sau: 

- Khi tổ chức rà soát nhu cầu tuyển dụng lao động, các doanh nghiệp báo 

cáo số lượng nhu cầu không đúng thực tế. Nhiều doanh nghiệp đăng ký nhu cầu 

rất lớn nhưng thực tế hiện nay không tuyển lao động hoặc tuyển rất ít nên số 

lượng lao động tham gia học nghề làm việc tại doanh nghiệp ít hơn nhiều so với 

yêu cầu tại Nghị quyết số 12. 

- Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài học 

sinh phải nghỉ học, nhiều doanh nghiệp phải hạn chế tuyển dụng lao động để 

phòng, chống dịch, điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc tuyển sinh, đào tạo của 

các Cơ sở GDNN. Chính vì vậy số lượng tuyển sinh, đào tạo nghề theo Cơ chế từ 

đầu năm đến nay rất thấp. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

Cơ chế ban hành theo Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND là chính sách hỗ 

trợ vượt trội của tỉnh Quảng Nam nhằm phát triển nguồn nhân lực đủ về số 

lượng, đảm bảo về chất lượng, trong đó ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực có tay 

nghề gắn với việc làm cho vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy số 

lượng lao động được hỗ trợ theo Cơ chế chưa nhiều nhưng hiệu quả đem lại rất 

cao. Điều này được thể hiện qua số liệu lao động được đào tạo hoàn thành và 

tham gia làm việc tại doanh nghiệp chiếm tỷ lệ trên 95%, nhiều hộ gia đình nâng 

cao thu nhập, ổn định cuộc sống trở thành hộ khá giả góp phần vào sự phát triển 

chung của địa phương. 

Kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thống nhất cho tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 12 trong giai đoạn 2021 - 2025 (hoặc ban hành Nghị quyết 

mới thay thế). 

 19. Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về cơ chế hỗ 

trợ bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 

giai đoạn 2018-2025 

 a) Kết quả đạt được 

 Trong 02 năm 2018 - 2019, các huyện nằm trong vùng quy hoạch bảo tồn 

và phát triển Quế Trà My là Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước 

đã thực hiện với kết quả như sau: 

 - Nguồn kinh phí tỉnh cấp và đã giải ngân là 2.722 triệu đồng/ kế hoạch 

3.413 triệu đồng, đạt 80% so với kế hoạch.  

 - Diện tích phát triển cây Quế Trà My: 713,3 ha/ kế hoạch 1.029 ha, đạt 

69,32% so với kế hoạch. Trong đó: 
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+ Trồng tập trung: 366,0 ha/KH 422 ha, đạt tỷ lệ 86,73%. 

+ Trồng phân tán:  347,3 ha/KH 607 ha, đạt tỷ lệ 57,2%. 

- Diện tích hỗ trợ trồng xen: 144,8 ha/ kế hoạch 263 ha, đạt 55,06% so với 

kế hoạch. 

- Công nhận rừng giống chuyển hóa tại huyện Nam Trà My: 10ha/ kế 

hoạch 8,0 ha, đạt 125% so với kế hoạch. 

- Công nhận cây trội: 83 cây/ kế hoạch 90 cây, đạt 92,2% so với kế hoạch. 

Trong đó: huyện Nam Trà My: 30 cây, huyện Phước Sơn: 30 cây và huyện Bắc 

Trà My: 23 cây. 

- Tổ chức các đợt tuyên truyền tập huấn: 07 đợt. 

 Kết quả thực hiện trồng rừng Quế tập trung và phân tán từ năm 2018 đến 

năm 2019 chỉ đạt được 69, 32% so với kế hoạch, do nhiều yếu tố tác động làm 

ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện, cụ thể: 

- Năm 2018, diện tích 10 ha rừng giống chuyển hóa và 30 cây trội tại xã Trà 

Dơn, huyện Nam Trà My ra hoa kết quả thấp, Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp 

huyện Nam Trà My chỉ thu hái và gieo ươm được 90.000 cây giống nên khả 

năng chỉ trồng được 83 ha (trong đó: tập trung 70 ha; phân tán 13 ha) tại huyện 

Nam Trà My. 

 - Do cây Quế Trà My có chu kỳ sinh trưởng và phát triển tương đối dài so 

với một số cây trồng khác và mức hỗ trợ trồng 1 ha Quế Trà My thấp hơn mức 

hỗ trợ trồng 1 ha rừng trồng sản xuất theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 

14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, nên người dân một số nơi chưa tích cực 

tham gia (như tại huyện Tiên Phước năm 2019 chỉ thực hiện trồng được 8 

ha/KH 188 ha, đạt tỷ lệ 4,26% so với kế hoạch). 

b) Tồn tại, khó khăn: 

- Cơ chế, chính sách của tỉnh về bảo tồn phát triển cây Quế Trà My mới 

được ban hành nên vùng nguyên liệu còn manh mún, giao thông không thuận lợi 

nên sản phẩm Quế của người dân gặp khó khăn trong vận chuyển. 

- Cơ sở chế biến sản phẩm từ Quế tại địa phương còn ít, chưa đầu tư các 

công nghệ máy móc vào sản xuất, nên chưa nâng cao được giá trị sản phẩm từ 

Quế; đời sống của người dân còn ở mức thấp nên chưa đủ điều kiện đầu tư phát 

triển vùng chuyên canh Quế. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

Định hướng giai đoạn 2021 - 2025: Đề nghị tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu 

nhiệm vụ đã đặt ra tại Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của 

UBND tỉnh, cụ thể: 

- Phát triển cây Quế Trà My: 2.503 ha; trong đó: trồng tập trung là 1.048 

ha, trồng phân tán là 1.455 ha. 

- Hỗ trợ trồng xen: 612,8 ha. 
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- Tổ chức các đợt tuyên truyền tập huấn: 25 đợt. 

20. Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và Nghị quyết 

số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2015 cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng 

công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020  

a) Kết quả đạt được 

- Sau 04 năm triển khai thực hiện, cơ chế đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

đầu tư nhà máy BOO Phú Ninh với công suất 50.000m3/ngày, đêm, nâng cấp 

nhà máy nước Hà Lam thêm 5000 m3/ngày, đêm, cấp nước đến các dự án trọng 

điểm của tỉnh: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Vinpearl Nam Hội An…; mở rộng 

mạng lưới cấp nước tại Điện Bàn, Núi Thành, Duy Xuyên, đưa nước sạch đến 

cung cấp thêm cho 50.000 người dân. 

- Tổng vốn đầu tư các dự án thực hiện theo Cơ chế thời gian qua khoảng 

88,06 tỷ đồng; trong đó vốn doanh nghiệp đầu tư 51,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 58,5%); 

vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh khoảng 11,65 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 13,22%); vốn hỗ trợ 

từ ngân sách cấp huyện khoảng 24,91 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 28,28%). Chưa tính đến 

các ưu đãi về đất đai, về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế 

nhập khẩu cho các chủ đầu tư các dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh. 

- Nghị quyết góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư nâng công 

suất, mở rộng phạm vi cấp nước đến một số dự án, công trình trọng điểm trên 

địa bàn tỉnh như Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khu phức hợp du lịch nghỉ 

dưỡng Vinpearl Nam Hội An, các khu dân cư, khu đô thị mới hình thành…; góp 

phần đáng kể trong việc phát triển hạ tầng cấp nước trên địa bàn tỉnh; cải thiện 

môi trường đầu tư của tỉnh trong những năm gần đây. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Mặc dù UBND tỉnh ban hành nhiều dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư. 

Tuy nhiên, số lượng dự án có doanh nghiệp đăng ký thực hiện đầu tư còn ít. 

Thực tế các dự án đã triển khai thực hiện theo Cơ chế là do Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Quảng Nam làm chủ đầu tư. Hầu hết các dự án là nâng công suất 

và mở rộng phạm vi cấp nước của các nhà máy nước do Công ty này quản lý, 

vận hành nên có một số thuận lợi nhất định. 

- Các nhà máy nước hiện là tài sản nhà nước thì khó khăn trong việc kêu 

gọi đầu tư nâng cấp, mở rộng phạm vi cấp nước do chưa rõ ràng về cơ chế tài 

chính giữa doanh nghiệp và nhà nước khi công trình hoàn thành. 

- Một số địa phương miền núi chưa có nhà máy nước cũng khó khăn khi 

kêu gọi đầu tư mới hệ thống cấp nước do chi phí đầu tư lớn, số lượng đấu nối sử 

dụng nước thấp, doanh nghiệp nhận thấy không hiệu quả nên không thực hiện 

đầu tư. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

Từ những tác động tích cực của Nghị quyết, đề xuất xây dựng một đề án mới 

để Khuyến khích hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung 

giai đoạn 2021-2025 nhằm tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển ngành 
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cấp nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến; góp phần đưa nước sạch đến vùng 

nông thôn còn thiếu nước sạch trên địa bàn tỉnh. Dự kiến trình HĐND tỉnh xem 

xét, quyết định vào kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX. 

Trong quá trình xây dựng Đề án, sẽ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm 

tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 

180/2015/NQ-HĐND giai đoạn vừa qua. 

21. Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về quy định 

mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2020  

a) Kết quả đạt được  

- Về kinh phí 

Trong 02 năm 2019 và 2020: UBND tỉnh đã bố trí 23.499 triệu đồng để 

triển khai thực hiện Nghị quyết 

- Về chế độ và mức chi cho hợp đồng bảo vệ rừng chuyên trách: 

+ Đồng phục bảo vệ rừng: đã có 7 đơn vị may đồng phục bảo vệ rừng cho 

hợp đồng bảo vệ rừng chuyên trách, tuy nhiên chưa được đồng bộ theo quy định. 

+ Mức chi cho hợp đồng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách: mức lương 

thực nhận tối thiểu là 3,0 triệu đồng/người/tháng và tối đa là 4,0 triệu 

đồng/người/tháng. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Về cách thức triển khai 

+ Các đơn vị tổ chức tuần tra bảo vệ rừng theo tổ tuần tra bảo vệ rừng, tuy 

nhiên chưa thành lập các Chốt tạm để trú, nghỉ nên ảnh hưởng đến hoạt động 

tuần tra. 

+ Đối với giải pháp tổ chức bảo vệ rừng theo hình thức phân công đứng 

phụ trách từng xã chưa phát huy hiệu quả bảo vệ rừng, tại các khu vực rừng giáp 

ranh giữa các xã dễ bị tác động. 

+ Do thường xuyên đi tuần tra rừng, một số hợp đồng chưa quen với công 

việc đã xin nghỉ hoặc bỏ việc giữa chừng nên lực lượng bảo vệ rừng chuyên 

trách tại một số đơn vị có biến động về số lượng. 

- Về kinh phí 

+ Đơn giá dịch vụ môi trường rừng các năm qua ở lưu vực Sông Tranh, 

Sông Bung, Đắk Mi các năm qua ở mức cao, cơ bản đạt 400.000 đồng/ha/năm 

nên một số đơn vị (Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Ban quản 

lý rừng phòng hộ huyện Nam Trà My) khi xây dựng Phương án triển khai Kế 

hoạch số 2219/KH-UBND trên địa bàn không đề xuất bổ sung nguồn kinh phí 

của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đơn giá bảo vệ rừng theo dịch vụ môi trường rừng 

Kế hoạch năm 2020 của lưu vực thủy điện Đắk Mi 180.000 đồng/năm; Sông 

Bung 190.000 đồng/năm và Sông Tranh 246.000 đồng/năm (theo Công văn số 
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214/QBVPTR-BĐH ngày 12/12/2019 của Quỹ BVPR tỉnh), với đơn giá này thì 

không đảm bảo để trả lương cho hợp đồng bảo vệ rừng chuyên trách trong năm 

2020.  

c) Đề xuất, kiến nghị 

Để công tác quản lý, bảo vệ rừng mang tính chuyên nghiệp và hiệu quả 

trong thời gian đến, việc tiếp tục xây dựng cơ chế hỗ trợ công tác quản lý, bảo 

vệ rừng giai đoạn 2021-2025 là hết sức cần thiết. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ 

cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành, địa 

phương tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 

46/2018/NQ-HĐND và xây dựng cơ chế hỗ trợ nêu trên trình HĐND tỉnh tại kỳ 

họp cuối năm (Thông báo số 37/TB-UBND ngày 14/4/2020 về Kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND; phương án hỗ trợ người dân có đất trong 

quy hoạch rừng phòng hộ; tiến độ thực hiện dự án cắm mốc ranh giới rừng tự 

nhiên và xây dựng quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn 

tỉnh).  

22. Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 chính sách hỗ trợ 

cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính 

sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam  

 a) Kết quả đạt được 

 Theo số liệu phê duyệt ban đầu của 18 huyện, thị xã, thành phố, toàn tỉnh 

có 8.197 đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống 

theo quy định tại Nghị quyết số 49, gồm 254 đối tượng người có công cách 

mạng và 7.943 đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ 

cải thiện mức sống (4.644 người cao tuổi và 3.299 người khuyết tật). Nhu cầu 

kinh phí thực hiện là 21,180516 tỷ đồng, UBND tỉnh đã cấp năm 2019 cho các 

địa phương để thực hiện chi trả chính sách là 23,277 tỷ đồng. Các địa phương đã 

thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống hàng tháng cho các đối 

tượng trong năm 2019 với kinh phí 19,363 tỷ đồng (huyện Duy Xuyên không 

báo cáo). 

 Việc chi trả chế độ theo Nghị quyết số 49 thông qua cơ quan Bưu điện theo 

quy định của UBND tỉnh tại Điểm b, Khoản 4, Điều 1 và Khoản 3, Điều 2 Quyết 

định số 315/QĐ-UBND; mức phí dịch vụ chi trả chính sách được UBND tỉnh đã 

thống nhất là 1,5% tổng số tiền chi trả chính sách hỗ trợ (Công văn số 

5036/UBND-KGVX ngày 26/8/2019); các phòng LĐ-TB&XH thực hiện ký hợp 

đồng với cơ quan Bưu Điện cấp huyện để thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cải 

thiện mức sống qua hệ thống Bưu điện theo phương thức chi trả của Quyết định 

số 23/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án chi 

trả gói trợ giúp xã hội thông qua hệ thống Bưu điện trên đia bàn tỉnh Quảng 

Nam năm 2019. 
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b) Tồn tại, hạn chế 

Số lượng đối tượng phát sinh tăng so với số lượng quy định sau ngày nghị 

quyết có hiệu lực thi hành thì không được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh; do 

đó khi triển khai thực hiện có nhiều khó khăn trong việc vận động, giải thích đối 

với những đối tượng này. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

Kính đề nghị UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh điều chỉnh bãi bỏ Khoản 

5, Điều 2, Nghị quyết 49 để bổ sung các đối tượng người có công và bảo trợ xã 

hội nghèo phát sinh sau thời điểm Nghị quyết số 49 có hiệu lực (ngày 

20/12/2018) để các đối tượng này được tiếp cận, thụ hưởng Chính sách hỗ trợ 

cải thiện mức sống theo Nghị quyết số 49, đảm bảo công bằng xã hội với những 

đối tượng cùng hoàn cảnh; nâng mức sống trung bình từng khu vực để tính cấp 

bù số tiền chênh lệch mức trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị quyết 49 để đảm bảo phù hợp với chuẩn nghèo 

mới áp dụng cho giai đoạn 2021-2025, dự kiến ban hành trong năm 2020 và thu 

nhập bình quân đầu người của người dân tỉnh Quảng Nam.  

23. Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 Quy định một 

số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ 

trên địa ban tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 

a) Kết quả đạt được 

Ngay sau khi Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND được ban hành, UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 triển khai thực hiện 

Nghị quyết.  

Đã tổ chức Hội nghị phổ biến và trực tiếp làm việc với các địa phương, 

giới thiệu tại các hoạt động, hội nghị, cuộc họp; tuyên truyền trên các phương 

tiện truyền thông… để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết 02/2019/NQ-

HĐND đến các địa phương, doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ của Nghị 

quyết.  

Tính đến hết quý I/2020, khoảng 6 tháng sau khi triển khai Nghị quyết, có 

26 tổ chức, cá nhân được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ về hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng; tham gia phát triển thị trường khoa học và công nghệ với 

tổng kinh phí được hỗ trợ là 1.316 triệu đồng; Có 1 dự án chuyển giao, ứng dụng 

tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển KTXH nông thôn, miền núi và xây dựng 

nông thôn mới được phê duyệt thuyết minh và ký hợp đồng thực hiện; đang 

thẩm định kinh phí 02 dự án và chuẩn bị xét duyệt thuyết minh 01 dự án và tổng 

hợp các hồ sơ đề nghị hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

Hiện, UBND tỉnh giao Sở KH&CN đang phối hợp với Sở Tài chính hoàn 

chỉnh dự thảo,  trình UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 

10/9/2019 nhằm triển khai các cơ chế được thuận lợi, hiệu quả hơn. 

b) Đề xuất 
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Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh là là 

một trong những giải pháp nhằm triển khai định hướng phát triển theo Chiến lược 

phát triển KH&CN tỉnh; là Nghị quyết đầu tiên của tỉnh Quảng Nam ban hành 

các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ nhằm 

khuyến khích, hỗ trợ đẩy mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

nông thôn, miền núi và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh nói riêng; nhận 

được sự quan tâm, ủng hộ lớn của các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, 

các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Do đó, UBND tỉnh đề xuất tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND. 

II. NHÓM NGHỊ QUYẾT CÓ CĂN CỨ VĂN BẢN CẤP TRÊN ĐỂ 

BAN HÀNH ( 21 NGHỊ QUYẾT) 

1. Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 19/10/2012 về sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 137/2009/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2009 của 

HĐND tỉnh Khóa VII về quy định mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam 

a) Kết quả thực hiện 

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Công an phường, thị 

trấn đã tham mưu UBND cùng cấp thành lập Ban Bảo vệ dân phố (mỗi phường, 

thị trấn  thành lập 01 Ban BVDP, mỗi Tổ dân phố (Khối phố) thành lập 01 tổ 

BVDP, do tổ trưởng phụ trách, số lượng thành viên Ban BVDP tùy thuộc vào số 

lượng tổ BVDP); đến nay, trên địa bàn tỉnh thành lập 38 Ban Bảo vệ dân phố tại 

25 phường và 13 thị trấn; gồm 38 Trưởng ban, 38 Phó trưởng ban; 232 Tổ 

trưởng và 696 Tổ viên. 

 - Về chế độ chính sách  

 + Trưởng ban BVDP hưởng mức phụ cấp bằng 1,0 mức lương tối thiểu 

chung. 

 + Phó trưởng ban BVDP hưởng mức phụ cấp bằng 0.85 mức lương tối 

thiểu chung. 

 + Tổ trưởng BVDP hưởng mức phụ cấp bằng 0,75 mức lương tối thiểu 

chung. 

 + Tổ viên BVDP hưởng mức phụ cấp bằng 0,65 mức lương tối thiểu 

chung. 

 Trưởng ban, Phó trưởng ban, Tổ trưởng và Tổ viên BVDP được hỗ trợ 

đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định. 

Hiệu quả, tác động của các chính sách đối với BVDP 

- Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Công an các địa phương đã tham 

mưu thành lập lực lượng Bảo vệ dân phố tại 38 phường, thị trấn của 15 huyện, 

thị xã, thành phố (trừ huyện Nam Trà My, Tây Giang và Nông Sơn) với 1.004 

đồng chí. Đây là lực lượng chịu sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng ủy, 
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UBND phường, thị trấn; sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của 

Công an các cấp, trực tiếp là Công an phường, Công an thị trấn (chính quy). 

Trong những năm qua, lực lượng BVDP đã phối hợp với Cảnh sát khu vực nắm 

chắc tình hình, địa bàn, đối tượng, nhất là công tác nắm hộ, nắm người; tổ chức 

tuần tra, canh gác bảo vệ địa bàn, nhắc nhở, giải tán các vụ  tụ tập, vi phạm trật 

tự công cộng, an toàn giao thông; tham gia tốt công tác cứu nạn, cứu hộ, nhất là 

vào mùa mưa bão, ứng trực bảo vệ ANTT trong các ngày lễ, tết… Chính vì vậy, 

đã góp phần cùng lực lượng Công an đảm bảo được tình hình ANTT ở cơ sở. 

- Từ khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND về bổ 

sung sửa đổi Nghị quyết số 137/2009/NQ-HĐND, ngày 22/7/2009 của HĐND 

tỉnh, thì mức phụ cấp của BVDP được tính bằng hệ số so với mức lương tối 

thiểu chung và được hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định nên 

phần nào giúp cho lực lượng này yên tâm công tác (quy định theo Nghị quyết 

137/2009/NQ-HĐND là: Trưởng ban: 650.000đồng; Phó trưởng ban: 

450.000đồng; Tổ trưởng: 300.000đồng; Tổ viên: 260.000đồng). 

b)  Khó khăn, vướng mắc 

- Phần lớn Bảo vệ dân phố có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, là lao động 

chính của gia đình phải lo đảm bảo cuộc sống nên ảnh hưởng thời gian thực hiện 

nhiệm vụ.  

- Chế độ phụ cấp hàng tháng tuy được nâng lên nhưng chưa tương xứng 

với công sức và tính chất hiểm nguy của nhiệm vụ được giao. 

- Phương tiện, công cụ hổ trợ còn ít, không đảm bảo kinh phí hoạt động, 

trong khi tình hình ANTT trên địa bàn đô thị ngày càng diễn biến phức tạp. 

- Cấp ủy, UBND một số địa phương ít quan tâm chỉ đạo, còn khoán trắng 

cho Công an phường, thị trấn trong việc tổ chức, xây dựng lực lượng Bảo vệ dân 

phố. 

c) Kiến nghị, đề xuất 

- Đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 53/2012/NQ -HĐND của HĐND 

tỉnh. 

- Cho Bảo vệ dân phố được hưởng chế độ trực đêm, trực sẵn sàng chiến 

đấu, tuần tra kiểm soát địa bàn. 

s2. Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh 

quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng 

do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện 

a) Kết quả đạt được 

- Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của 

Thủ tướng Chính phủ về Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối 

với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện, trong đó tại khoản 3 Điều 6 

quy định: 
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“Căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế ở địa phương, Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân 

cung cấp quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc các cấp thực hiện;…” 

- UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 122/2014/NQ-

HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, 

chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp 

huyện 

- Nay, do một số nội dung chi, mức chi theo các văn bản dẫn chiếu tại 

Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, cụ 

thể: 

Điểm a, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND quy định: “a) 

Chi tiếp xã giao: Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và các cá nhân đến thăm và làm 

việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện: 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của 

Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc 

tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi 

tiêu tiếp khách trong nước” 

Hiện nay, Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài 

chính đã bị thay thế bằng Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018; đồng 

thời HĐND tỉnh đã ban hành Nqhị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 để cụ thể hóa Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018. Do vậy, 

điểm a, khoản 3 điều 1 Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND tỉnh cần điều chỉnh, bổ 

sung quy định chế độ tiếp xã giao thực hiện theo quy định về mức chi tiếp khách 

trong nước tại Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND 

tỉnh. 

Điểm b, c khoản 3 Điều 1 có quy định các mức chi tặng quà lưu niệm, 

chúc mừng đối với các cá nhân, trong đó có quy định đối với trường hợp là 

người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. 

Tuy nhiên, hiện nay căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có 

uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, 

UBND tỉnh đã hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 quy định 

thực hiện chính sách đối với người có uy tín. Trong đó có quy định chính sách 

hỗ trợ vật chất, động viên tin thần với chi tiết các mức chi tương tự quy định tại 

điểm b, điểm c điều 3 Nghị quyết này (như thăm hỏi tặng quà Tết nguyên đán, 

tết dân tộc thiểu số, thăm hỏi ốm đau, gặp khó khăn, qua đời, hoặc mức chi đón 

tiếp, tặng quà) và các mức chi tại Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 

14/8/2019 này cao hơn so với quy định tại Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh. Do vậy, để thống nhất các quy định chính sách đối với Người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, kính đề nghị UBND tỉnh 

báo cáo HĐND tỉnh hủy bỏ đối tượng áp dụng tại Nghị quyết 122/2014/NQ-

HĐND đối với người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các 
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chính sách đối với người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ 

được thực hiện thống nhất theo quy định tại Quyết định số 2600/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh. 

b) Đề xuất 

Sửa đổi điểm a Khoản 3 Điều 1; hủy bỏ đối tượng áp dụng tại Nghị quyết 

122/2014/NQ-HĐND đối với người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc 

thiểu số (nói trên). 

3. Nghị quyết 169/2015/NQ-HĐND ngày 7/7/2015 quy định mức chi 

thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh 

a) Kết quả đạt được 

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 

7 năm 2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác 

hòa giải ở cơ sở, trong đó, tại Khoản 2 Điều 6 quy định: 

“2. …căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế ở địa phương, Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân 

cùng cấp quy định cụ thể mức chi của địa phương nhưng không vượt quá mức 

chi tối đa quy định tại Thông tư liên tịch này…” 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 169/2015/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải 

cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

- Hiện nay, Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 

tháng 7 năm 2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 

công tác hòa giải ở cơ sở vẫn còn hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, hầu hết các nội 

dung chi, mức chi theo các quy định tại các văn bản dẫn chiếu tại phụ lục kèm 

theo Nghị quyết 169/2015/NQ-HĐND đã được thay thế, sửa đổi bằng các Thông 

tư, Nghị quyết mới, hoặc có nội dung chi không còn phù hợp (như chế độ công 

tác phí, hội nghị, chế độ tiếp khách, chế độ tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng,...). 

b) Đề xuất, kiến nghị 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết để triển khai thực hiện các nội dung chi, mức 

chi đúng quy định pháp luật hiện hành. 

4. Nghị quyết số 183/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát 

triển từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016 - 2020 

a) Kết quả đạt được 

Việc phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho các huyện, thị xã và thành phố 

(gọi chung là cấp huyện) theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu 

tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016 – 

2020 đảm được tính công khai, minh bạch, phát huy hiệu quả vốn đầu tư phát 



39 

 

 

triển của ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để thu hút các nguồn vốn khác, bảo 

đảm mục tiêu huy động cao nhất các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Đảm bảo 

mức độ hợp lý, hìa hòa trong việc đầu tư phát triển trung tâm tỉnh lỵ, thành phố, 

thị xã, vùng đồng bằng ven biển với tập trung hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng các 

vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc và các vùng khó khăn 

khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ổn 

định xã hội. 

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016 - 2020 

phân bổ cho cấp huyện là 1.854,404 triệu đồng; trong đó, năm 2016 phân bổ 300 

triệu đồng, năm 2017 phân bổ 330 triệu đồng, năm 2018 phân bổ 363 triệu đồng, 

năm 2019 phân bổ 410,192 triệu đồng, năm 2020 phân bổ 451,212 triệu đồng. 

b) Tồn tại, hạn chế 

Các quy định về nguyên tắc, tiêu chí theo Nghị quyết số 183/2015/NQ-

HĐND ngày 11/12/2015 được xây dựng trên 04 tiêu chí chính (dân số, diện tích, 

trình độ phát triển, đơn vị hành chính cấp huyện) đảm bảo tất cả các yêu cầu 

phát triển kinh tế xã hội, ngoài ra còn có tiêu chí bổ sung (ATK lịch sử, các xã 

biên giới đất liền) để linh hoạt, công bằng đối với các vùng khó khăn hay có tính 

chất đặc thù. Tuy nhiên, tiêu chí bổ sung đặc thù cho 3 địa phương (Tam Kỳ, 

Hội An, Điện Bàn) xét thấy chưa toàn diện, thời gian đến cần bổ sung cho các 

địa phương vùng trung du (Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đại Lộc) không 

được hưởng các chính sách như: 30A, 30B,... 

Nguồn lực đầu tư cho các địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số thực 

tế cần đầu tư nguồn lực lớn hơn nhiều so với các khu vực khác. Tuy nhiên, tiêu 

chí điểm cho các địa phương có người dân tộc thiểu số xét thấy chưa tương 

xứng. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư đang xây dựng dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, 

tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025. Theo đó, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

nêu trên, là cơ sở để tỉnh Quảng Nam sẽ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2021-2025. 

5. Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 quy định mức 

hỗ trợ các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn giai đoạn 

2016-2020  

a) Kết quả đạt được 

Nghị quyết ban hành đã góp phần giải quyết các vướng mắc của các địa 

phương về định mức hỗ trợ các hoạt động phát triển sản xuất tại địa phương.  
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b) Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị xây dựng Nghị quyết mới vào năm 2020 trên cơ sở những văn bản 

hướng dẫn của Trung ương để thực hiện từ năm 2021 trở đi.  

6. Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 08/02/2016 của HĐND tỉnh 

về tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chế độ đối với dân quân tự vệ 

và nhiệm vụ chi các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

a) Kết quả đạt được 

- Xây dựng DQTV: Toàn tỉnh có 404 cơ sở (Dân quân 241 cơ sở, Tự vệ: 

163 cơ sở) với 23.522 đồng chí. 

- Huấn luyện DQTV: 404 cơ sở, với 68.953 đồng chí (Dân quân: 59.987 

đồng chí, tự vệ: 8.996). 

- Diễn tâp: Từ năm 2017-2019: 182 xã, phường, thị trấn; 03 đơn vị doanh 

nghiệp nhà nước. 

- Hoạt động của DQTV phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn 

tuần tra bảo vệ biên giới đất liền; bảo vệ ANCT, TTATXH; phòng chống lụt, 

bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng chống cháy rừng; dân vận; vận động quần 

chúng: 24.521 lượt người: 134.011 ngày công. 

- Công tác đào tạo, bố trí cán bộ Ban CHQS cấp xã. 

- Công tác đào tạo: Từ năm 2016-2020: (Đại học 02 đồng chí, cử tuyển 

ĐH: 08 đồng chí, liên thông ĐH: 02 đồng chí, cao đẳng: 03 đồng chí, liên thông 

cao đẳng: 11 đồng chí, trung cấp: 93 đồng chí). 

- Công tác bố trí cán bộ BCHQS cấp xã: Chỉ huy trưởng: 241 đồng chí/241 

xã, phường, thị trấn, đạt 100% (đã qua đào tạo ngành QSCS: 224 đồng chí, đạt 

92.95%; chưa qua đào tạo: 17 đồng chí , đạt 7.05%). Chỉ huy phó Ban Chỉ huy 

quân sự cấp 375 đồng chí/241 xã, phường, thị trấn (đã qua đào tạo: 290 đồng 

chí, đạt 76.53 %; chư qua đào tạo 85 đồng chí, đạt 22.67%). 

b) Khó khăn bất cập 

- Mặc dù được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhưng do 

nguồn ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn nên chưa đảm bảo đầy đủ các chế 

độ, chính sách cho hoạt động DQTV như: 

+ Chi trả chế độ trợ cấp 1 lần cho dân quân thường trực hoàn thành nhiệm 

vụ đủ 12 tháng trở lên. 

+ Trợ cấp tăng thêm khi dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham 

gia DQTV nhưng tiếp tục kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ. 

+ Bảo đảm huấn luyện cho các đối tượng DQTV chưa đủ thời gian, quân số 

(Dân quân năm nhất 10 ngày/15 ngày; Dân quân năm thứ 2 trở đi 10/12 ngày; 

Dân quân tại chỗ 5/7 ngày; quân số tham gia huấn luyện 70%). 

- Một số cán bộ Ban CHQS cấp xã được đào tạo  ngành QSCS nhưng chưa 

đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; trình độ quản lý, chỉ huy chưa tốt, 



41 

 

 

dẫn đến khi có tình huống xảy ra xử lý còn lúng túng, công tác quản lý nhà nước 

về DQTV có nơi còn hạn chế. 

- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa làm tốt công tác quy hoạch 

đội ngũ cán bộ Ban QSCS cấp xã, chưa quan tâm đúng mức đến công tác quốc 

phòng, quân sự địa phương và tổ chức lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu có thời 

điểm chưa đảm bảo. 

- Cán bộ CHQS cấp xã chưa có bằng trung cấp, cao đẳng, đại học ngành 

QSCS: 102 đồng chí (Chỉ huy trưởng 17 đồng chí, đạt 7.05%, Chỉ huy phó: 85 

đồng chí đạt 22.6%). 

c) Đề xuất 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 08/02/2016 

của HĐND tỉnh. 

- Điều chỉnh kinh phí đảm bảo cho hoạt động của DQTV theo quy định của 

Luật DQTV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật DQTV. 

- Tiếp tục bảo đảm nguồn kinh phí đào tạo cán bộ Ban CHQS cấp xã để 

nâng cao trình độ chuyên môn ngành đảm nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng, 

hiệu quả tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ở cơ sở về nhiệm vụ quốc phòng, 

quân sự địa phương. 

- Bảo đảm kinh phí mua bảo hiểm y tế cho thân nhân và chi trả chế độ trợ 

cấp 1 lần cho cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực hoàn thành nhiệm vụ theo 

quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 34 Luật DQTV năm 2019. 

7. Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh 

quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã 

hội phường, thị trấn giai đoạn 2017 - 2020  

a) Kết quả đạt được 

Tính đến ngày 31/3/2020, trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 32 Đội công 

tác xã hội tình nguyện, đảm bảo theo yêu cầu Nghị quyết đề ra.  

Nhìn chung các Đội công tác xã hội tình nguyện đã phát huy được vai trò, 

chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đã tổ chức được nhiều buổi tuyên truyền về 

phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người, HIV/AIDS tập trung cho các 

nhóm có nguy cơ cao: phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên, công nhân,... và người 

dân trên địa bàn; thực hiện tư vấn, vận động nhiều lượt đối tượng đi cai nghiện 

(cai nghiện bằng Methadone và cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma 

túy); tổ chức thăm gặp, động viên, hỗ trợ tâm lý, học nghề, vay vốn đối với các 

đối tượng sau cai nghiện, hết án phạt tù trở về địa phương từng bước ổn định 

cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; phối hợp với Công an địa phương lập hồ sơ để 

UBND cấp xã ra Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương đối với 

các đối tượng nghiện ma túy, đối tượng đề nghị Tòa án ra Quyết định đưa đi cơ 

sở cai nghiện bắt buộc, giải quyết, phát hiện sớm nhiều vụ việc gây rối trật tự 

công cộng, tổ chức mua bán, sử dụng các chất ma túy gây ảo giác có hành vi 

nguy hiểm cho xã hội; thực hiện huy động, thu gom, tiêu hủy hàng trăm bơm 
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kim tiêm, phát hơn hàng ngàn tờ rơi và tài liệu tuyên truyền cho người dân trên 

địa bàn. 

b)  Khó khăn, vướng mắc 

Định mức hỗ trợ cho các hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện 

theo Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND (3.000.000 đồng/năm) còn quá thấp, 

không đảm bảo thực hiện hết nhiệm vụ được giao; các địa phương được hỗ trợ 

thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện còn hạn chế nhiều so với tổng số địa 

phương có người nghiện ma tuý trên địa bàn (32/167 địa phương).  

c) Đề xuất, kiến nghị 

Kính đề nghị UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh: Sau khi kết thúc giai đoạn 

theo Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND, cho phép xây dựng Đề án để trình 

HĐND tỉnh xem xét bố trí kinh phí tiếp tục hỗ trợ thành lập Đội CTXHTN cho 

các địa phương ở giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 2021 - 2025), với mức kinh phí 

hỗ trợ cho các thành viên và tổ chức các hoạt động phù hợp hơn, đảm bảo thực 

hiện nhiệm vụ được giao. 

8. Nghị quyết số 203/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 về thu tiền bảo 

vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

a) Kết quả đạt được 

- Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong đó: 

Tại khoản 2 Điều 2 quy định: “Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, 

ngành và đơn vị liên quan căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương báo cáo Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp có nghị quyết về thu 

tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương,…” 

Tại Điều 4 quy định: “Ủy ban nhân dân các cấp sử dụng khoản tiền thu 

được theo quy định tại Điều 2 Thông tư này và kinh phí được hỗ trợ theo quy 

định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP để bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa phù hợp với điều kiện của địa phương; nội dung chi theo quy định tại 

Điều 8 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP. 

- UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 203/2016/NQ-

HĐND ngày 26/4/2016 về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, trong đó, tại điểm d, khoản 4 Điều 1 quy định:  

“d. Ủy ban nhân dân các cấp sử dụng khoản tiền thu từ bảo vệ, phát triển 

đất lúa và nguồn kinh phí được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị 

định số 35/2015/NĐ-CP để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phù hợp với điều 

kiện của địa phương; các nội dung chi thực hiện theo quy định tại Điều 8, Nghị 

định số 35/2015/NĐ-CP” 

Ngày 11/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-CP Sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của 
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Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 9 năm 2019), trong đó tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP 

Sửa đổi, bổ sung Điều 8, Nghị định 35/2015/NĐ-CP.   

b)  Đề xuất  

Sửa đổi điểm d, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 203/2016/NQ-HĐND ngày 

26/4/2016 của HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam, như sau: 

“d. Ủy ban nhân dân các cấp sử dụng khoản tiền thu từ bảo vệ, phát triển 

đất lúa và nguồn kinh phí được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị 

định số 35/2015/NĐ-CP để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phù hợp với điều 

kiện của địa phương; các nội dung chi thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 

1 Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 8, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP”. 

9. Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh 

ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  

a) Kết quả đạt được 

Căn cứ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước 

tại Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2512/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh, trong 05 năm (2016-2020), UBND tỉnh phân bổ 1.737, 582 tỷ đồng 

để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, 

trong đó nguồn ngân sách trung ương là 1.579,211 tỷ đồng, nguồn ngân sách 

tỉnh bố trí đối ứng thực hiện (theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 

48/2016/QĐ-TTg) là 158,370 tỷ đồng.  

Cùng với hiệu quả đầu tư theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 

2016-2020, đặc biệt là tác động, hỗ trợ trực tiếp từ các chương trình, dự án, 

chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, của Chương trình MTQG giảm nghèo 

bền vững, toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 12,90% (51.537 hộ nghèo) vào năm 

2016 xuống còn 6,06% (25650 hộ nghèo) năm 2019, dự kiến cuối năm 2020 còn 

5,37% (22.950 hộ), bình quân mỗi năm giảm 1,51%, đạt mục tiêu so Nghị quyết 

02-NQ/TU ngày 18/4/2016 của Tỉnh ủy, được điều chỉnh tại Báo cáo số 372-

BC/TU. 

b) Đề xuất, kiến nghị 

Trong giai đoạn tiếp theo, đề xuất tiếp tục theo dõi các văn bản của Trung 

ương để tham mưu trình HĐND tỉnh. 

 10. Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh 

ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát 

triển thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam  
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a) Kết quả thực hiện  

Thực hiện Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 /4/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 

ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn 

vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng NTM giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trong đó, đã xây 

dựng nhiều giải pháp và hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực 

hiện Chương trình NTM giai đoạn 2016-2020; quan tâm bố trí ngân sách địa 

phương (ngân sách tỉnh, huyện, xã) hằng năm cho thực hiện Chương trình NTM 

theo đúng cơ cấu và tỷ lệ quy định; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát kết quả thực hiện Chương trình NTM một cách có hiệu quả. Cụ thể là: 

- Căn cứ định mức, nguồn vốn phân bổ kế hoạch trung hạn giai đoạn 

2018-2020 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND cấp 

huyện xây dựng danh mục chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn để 

thực hiện Chương trình giai đoạn 2018-2020 theo định mức, nguồn vốn, tỷ lệ hỗ 

trợ, suất đầu tư đúng quy định theo Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND tỉnh (trong đó, ưu tiên bố trí để thanh toán khối lượng, 

bố trí kế hoạch vốn cho công trình chuyển tiếp, còn lại thực hiện công trình 

mới). 

- UBND cấp huyện căn cứ mức vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh 

được UBND tỉnh phân bổ hằng năm tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn (bao gồm ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ và quyết định 

phê duyệt chủ trương đầu tư đối với toàn bộ danh mục dự án nhóm C quy mô 

nhỏ thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được thực hiện theo cơ 

chế đặc thù theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 và số 

120/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 

03/5/2017 và 1343/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh. 

- Phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch trung hạn thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 của từng địa 

phương tại Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 25/5/2018. Theo đó, UBND 

cấp huyện xây dựng danh mục chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn 

thực hiện giai đoạn 2018-2020 (trong đó, ưu tiên bố trí vốn để thanh toán khối 

lượng hoàn thành các công trình đã được phê duyệt quyết toán, các công trình 

chuyển tiếp) phục vụ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, báo cáo HĐND cấp 

huyện cho ý kiến trược khi phê duyệt, từ đó kiểm soát nợ xây dựng cơ bản và 

không có nợ xây dựng cơ bản đối với các xã được công nhận hoàn thành 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

- Tổng nguồn vốn theo kế hoạch bố trí để thực hiện Nghị quyết số 

48/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 (bao gồm ngân sách trung ương và ngân 

sách tỉnh): 1.049.500 triệu đồng (ngân sách trung ương: 910.000 triệu đồng; 
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ngân sách tỉnh: 139.500 triệu đồng) phân bổ cho 203 xã triển khai Chương trình 

trên toàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, trong đó: hệ số 3 đối với các xã đặc biệt khó 

khăn phấn đấu đạt chuẩn NTM theo lộ trình; hệ số 2,5 đối với các xã phấn đấu 

đạt chuẩn NTM theo lộ trình; hệ số 1,5 đối với các xã đặc biệt khó khăn không 

phấn đấu đạt chuẩn NTM theo lộ trình; hệ số 1 đối với các xã còn lại (bao gồm 

các xã đã đạt chuẩn NTM). Thực tế, tổng nguồn vốn đã bố trí thực hiện Nghị 

quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 là 1.650.903 triệu đồng (ngân 

sách trung ương: 910.000 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 740.903 triệu đồng); vốn 

ngân sách trung ương bố trí đủ theo kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-

2020, nguồn ngân sách tỉnh vượt kế hoạch đề ra 513% (740.903 triệu 

đồng/139.500 triệu đồng) ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn 

NTM theo lộ trình từ nguồn cải cách tiền lương, nguồn vượt thu – tiết kiệm chi 

trong giai đoạn 2018-2020. Đến nay, có thêm 14 xã được công nhận đạt chuẩn 

NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2019 là 99 xã, đạt tỷ lệ 

48,52%. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 119 xã được công nhận đạt 

chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 58,33% tổng số xã thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới. 

b) Đề xuất, kiến nghị 

Các cơ quan Trung ương chưa có văn bản quy định ban hành các nguyên 

tắc. tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng 

của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025. Do vậy, chủ động tham mưu HĐND tỉnh điều chỉnh 

mức phù hợp với từng địa phương sau khi Trung ương ban hành các quy định cụ 

thể. 

 11. Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của HĐND tỉnh 

về quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho 

học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP  

a) Kết quả đạt được 

Năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 

18/7/2016 Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc 

biệt khó khăn. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về quy định khoảng cách, địa bàn; 

mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP nhằm cụ thể hóa Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, với 

những nội dung cụ thể: 

- Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh 

không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày 

+ Đối với trường hợp nhà ở xa trường: Khoảng cách từ 4 km trở lên đối 

với học sinh tiểu học, từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở và từ 10 

km trở lên đối với học sinh trung học phổ thông. 
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+ Đối với trường hợp địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó 

khăn: học sinh đi học phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua 

vùng sạt lở đất, đá (theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 39/NQ/2019/HĐND). 

 - Tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh 

+ Đối với trường phổ thông dân tộc bán trú: Trường phổ thông dân tộc 

bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc 

nấu ăn theo định mức khoán kinh phí bằng 200% mức lương cơ sở/01 tháng/30 

học sinh; số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức và 

không quá 9 tháng/1 năm. 

+ Đối với trường phổ thông: Trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập 

trung cho học sinh được hỗ trợ kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo 

định mức khoán kinh phí bằng 200% mức lương cơ sở/01 tháng/35 học sinh; 

số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức và không quá 9 

tháng/1 năm. 

Từ khi Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu 

vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 có hiệu lực 

thì tại thời điểm đó, có khoảng hơn 1.075 học sinh (TH, THCS: 679 học sinh; 

THPT: 396 học sinh) không còn được hưởng chế độ hỗ trợ của Trung ương tại 

Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ (tiền ăn, tiền ở và gạo); vì theo 

Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017, có một số xã thoát khỏi khu vực III, ví 

dụ điển hình như một số xã trên địa bàn huyện Tây Giang (Xã Anông: Anoonh, 

Axoò, Acấp, Arớt; Xã Atiêng: Rà bượp, Zờ rượt, Aching; Xã Lăng: Arớh, 

Bhàlừa, Nal, Pơrning, Tary; Xã Bhalêê: Bhloóc, Auung, Tà Làng, Aruung) 

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn khi thực hiện Quyết định 582/QĐ-

TTg, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐND Quy định chính sách 

hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học 

sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2019-2021. Theo quy định của Nghị quyết 50/NQ-HĐND “ Trẻ em mầm 

non, học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở 

giáo dục không thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo quy định 

của Trung ương như Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 

của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và 

chính sách đối với giáo viên mầm non hay Nghị định số 116/2016/NĐ-CP thì sẽ 

được hỗ trợ tiền ăn bằng 20% mức lương cơ sở/học sinh/tháng”. 

Chế độ cho nhân viên cấp dưỡng theo quy định tại Nghị quyết số 

39/2016/NQ-HĐND bằng 200% mức lương tối thiểu, mức lương này còn thấp, 

không đảm bảo được đời sồng cho nhân viên cấp dưỡng, đặc biệt còn thấp so 

với mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng 

lao động. 

b) Kiến nghị, đề xuất 
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Đây là Nghị quyết được thực hiện theo Khoản 5, Điều 11 của Nghị định 

116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016, do vậy, kính đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tế, cần điều chỉnh một số nội dung sau: 

- UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh điều chỉnh lại phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. Vì  còn một số tên thôn đã thay đổi theo Nghị 

quyết  42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng học sinh bán trú đang theo học tại 

các trường có hộ khẩu ở các thôn không đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực 

I và khu vực II được quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 

lên 40% mức lương tối thiểu, bằng với mức hỗ trợ của Nghị định 116/2016/NĐ-

CP.  

- Đề xuất tăng mức hỗ trợ cho nhân viên cấp dưỡng từ 200% mức lương 

cơ sở lên 300% mức lương cơ sở để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng này. 

 12. Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh 

quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai 

nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2021  

  a) Kết quả đạt được 

- Cán bộ, viên chức và người lao động taị Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng 

Nam đã được trợ cấp đặc thù bắt đầu từ tháng 9/2018. 

- Trong năm 2019, ngân sách tỉnh đã bố trí với tổng số tiền là 

1.718.000.000 đồng (tại Quyết định số 3678/QĐ-UBND) để mua sắm trang thiết 

bị cho Cơ sở cai nghiện ma túy (1,4 tỷ đồng) và hỗ trợ thành lập 01 Điểm tư vấn 

điều trị nghiện (tại Trung tâm Y tế thành phố Hội An) và 3 mô hình hỗ trợ người 

nghiện và người sau cai nghiện tại công đồng (thị trấn Đông Phú, huyện Quế 

Sơn; thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My; thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) 

vào năm 2019: 318 triệu đồng. Còn lại 4 Điểm tư vấn và 2 mô hình đang được 

hướng dẫn triển khai thành lập.  

Trong năm 2020, ngân sách tỉnh tiếp tục bố trí với tổng số tiền là 500 triệu 

đồng, tiếp tục hỗ trợ cho các mô hình đã thành lập và hỗ trợ thành lập mới các 

mô hình còn lại theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND.  

Riêng nội dung cải tạo, nâng cấp và mở rộng Cơ sở cai nghiện ma túy 

Quảng Nam, UBND tỉnh đã giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

làm chủ đầu tư tại Quyết định số 2213/QĐ-UBND ngày 10/7/2019, với tổng 

kinh phí đầu tư trong năm 2019 là 18.000.000.000 đồng, cho các hạng mục: (1) 

Cải tạo, hoàn thiện khu Cơ sở xã hội; (2) Nâng cấp, cải tạo, nâng cao chất lượng 

điều trị cho Khu cai nghiện bắt buộc. Các hạng mục này bắt đầu khởi công từ 

tháng 01/2020. 

b) Tồn tại, hạn chế 
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Một số nội dung theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND triển khai thực 

hiện còn chậm và gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, do các nguyên nhân: do thời 

gian ban hành các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ngành về hướng dẫn, triển 

khai thực hiện Nghị quyết vào thời điểm cuối năm 2018 (nên không kịp tham 

mưu ngân sách phân bổ vốn trong năm 2018). Năm 2019, các nội dung của Nghị 

quyết mới được bố trí kinh phí để thực hiện, tuy nhiên kinh phí bố trí cho một số 

nội dung còn hạn chế, chưa đảm bảo thực hiện tổ chức các hoạt động theo tiến 

độ dẫn đến khó khăn trong việc đạt được chỉ tiêu đề ra. Cụ thể như sau: 

- Theo quy định bắt đầu từ năm 2018, đầu tư kinh phí thành lập 5 Điểm tư 

vấn điều trị nghiện, 5 mô hình hỗ trợ người nghiện, người sau cai nghiện tại 

cộng đồng và tiếp tục hỗ trợ duy trì vào các năm tiếp theo (4 năm). Tuy nhiên, 

đến ngày 31/3/2020 mới thành lập được 1 Điểm tư vấn và 3 mô hình (vào năm 

2019), còn lại 4 Điểm tư vấn và 2 mô hình hiện đang được hướng dẫn xây dựng, 

tiến độ thực hiện không đảm bảo. 

- Đối với 5 Điểm tư vấn được thành lập, chỉ hỗ trợ kinh phí cho 1 Điểm đầu 

tư tại Trung tâm Y tế Hội An, 4 Điểm còn lại thành lập trên cơ sở bổ sung thêm 

chức năng, nhiệm vụ cho các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc Methadone trên địa 

bàn. Thực tế qua rà soát, điều kiện vật chất tại các cơ sở này hiện chưa thể đảm 

bảo cho công tác tiếp nhận tư vấn (chưa có phòng tư vấn, trang thiết bị, máy 

móc hỗ trợ tư vấn điều trị), công tác triển khai thực hiện có tính khả thi không 

cao.  

- Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động tư vấn chỉ mới bắt đầu phân bổ vào năm 

2020, ngoài ra theo quy định chế độ hỗ trợ chỉ đối với các trường hợp cai nghiện 

bắt buộc ở cộng đồng, gây rất nhiều khó khăn, trở ngại, phần lớn các đối tượng 

khi bị ra Quyết định cai nghiện bắt buộc đều có tâm lý mặc cảm, ức chế, không 

hợp tác với Tư vấn viên để được điều trị. Nhiều đối tượng muốn tự cai nghiện 

tại gia đình và cộng đồng lại không có điều kiện tiếp cận dịch vụ này. 

- Các hạng mục đầu tư nâng cấp, cải tạo đối với Cơ sở cai nghiện ma tuý 

Quảng Nam chỉ mới bắt đầu thực hiện vào tháng 01/2020, chưa thực hiện đầu tư 

Khu cai nghiện tự nguyện cho Cơ sở nên chưa đảm bảo cơ sở vật chất để tiếp 

nhận đối tượng đối tượng cai nghiện tự nguyện. 

c) Đề xuất, kiến nghị 

Kính đề nghị UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh: 

- Bổ sung thêm nội dung vào Nghị quyết: bổ sung kinh phí đầu tư cho 04 

Điểm tư vấn được thành lập trên cơ sở bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ tư 

vấn điều trị nghiện ở cộng đồng ở các cơ sở điều trị, cấp phát thuộc Methadone 

tại các địa phương: Tam Kỳ, Điện Bàn, Tiên Phước, Thăng Bình để đảm bảo các 

điều kiện cần thiết thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, định mức hỗ 

trợ bằng định mức đầu tư thành lập Điểm tư vấn tại thành phố Hội An 

(140.000.000 đồng/điểm).  

- Sớm bố trí kinh phí để tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục còn lại 

theo Nghị quyết (khu cai nghiện tự nguyện) cho Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng 
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Nam, để đảm bảo cơ sở vật chất tiếp nhận đối tượng cai nghiện tự nguyện theo 

chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.   

13. Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh 

về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2021  

a) Kết quả đạt được 

- Kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký, công nhận hộ thoát nghèo bền 

vững năm 2017 - 2019 

+ Tổng số hộ gia đình nghèo đăng ký và được công nhận thoát nghèo bền 

vững trong 03 năm (2017-2019)1 là 11.343 hộ/46.710 khẩu, vượt chỉ tiêu Nghị 

quyết số 13 (3.600 hộ/năm x 03 năm =10.800 hộ)2. UBND cấp xã đã tổ chức rà 

soát, đánh giá và quyết định công nhận được 9.989 hộ/40.383 khẩu nghèo thoát 

nghèo bền vững, bình quân mỗi năm công nhận 3.330 hộ, chưa đạt mục tiêu Nghị 

quyết số 13. 

+ Tổng số hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững trong 03 năm 

(2017-2019) là 12.608 hộ/52.028 khẩu, bình quân mỗi năm có 4.203 hộ đăng ký, 

chưa đạt chỉ tiêu so với mục tiêu Nghị quyết số 13 (5.000 hộ/năm). UBND cấp 

xã đã tổ chức rà soát, đánh giá và quyết định công nhận được 11.924 hộ/49.206 

khẩu cận nghèo thoát cận nghèo bền vững, bình quân mỗi năm công nhận 3.975 

hộ, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết số 13. 

 - Kết quả bố trí ngân sách thực hiện Nghị quyết số 13 từ năm 2017-2019 

Tổng kinh phí do ngân sách tỉnh cấp cho các địa phương trong 03 năm 

(2018, 2019 và 2020) là 345,869382 tỷ đồng (năm 2018: 83,463941 tỷ đồng; 

năm 2019: 120,878441 tỷ đồng; năm 2020: 141,527 tỷ đồng). UBND các huyện, 

thị xã và thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã triển khai 

thực hiện chi trả chính sách khuyến khích tương đối kịp thời, đúng quy định đối 

với hộ nghèo, hộ cận nghèo khi đăng ký thoát nghèo bền vững3 (Chính sách hỗ 

trợ lãi suất); cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các thành viên trong hộ khi được 

công nhận thoát nghèo bền vững và thưởng cho cộng đồng thôn, khối phố. 

- Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích cho hộ ký và công nhận thoát 

nghèo bền vững từ năm 2017-2019  

+ Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích năm 2018 (áp dụng cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo đăng ký và được công nhận thoát nghèo bền vững năm 

2017 và hộ đăng ký năm 20184): Tổng kinh phí cấp năm 2018 để thực hiện 

chính sách Nghị quyết số 13 cho  hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký và được công 

nhận thoát nghèo bền vững năm 2017 và hộ đăng ký năm 2018 là 

85.494.811.000 đồng (Ngân sách tỉnh cấp: 83.463.941.000 đồng; Ngân sách 09 

huyện, thị, thành phố: 2.030.870.000 đồng, theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, 

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND). Các địa phương đã thực hiện chi trả các chế 
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độ chính sách theo đúng quy định, tương đối kịp thời và đã thực hiện quyết toán 

kinh phí chi trả với Sở Tài chính năm 2018 là 68.839.121.000 đồng, trong đó 

kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích cho hộ nghèo đăng ký và được 

công nhận thoát nghèo bền vững là 54.511.144.000 đồng và kinh phí chi trả 

chính sách khuyến khích cho hộ cận nghèo đăng ký và được công nhận thoát cận 

nghèo bền vững là 14.327.977.000 đồng. 

+ Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích năm 2019 (áp dụng cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo bền vững năm 2017, 2018 và 

hộ đăng ký năm 2019): Tổng kinh phí ngân sách tỉnh cấp cho các địa phương 

năm 2019 để thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 13 đối với hộ nghèo và hộ 

cận nghèo được công nhận thoát nghèo bền vững năm 2017 (3.567 hộ/14.802 

khẩu nghèo; 5.801 hộ/24.377 khẩu cận nghèo) và năm 2018 (3.489 hộ/13.184 

khẩu nghèo 3.757 hộ/15.386 khẩu cận nghèo) và hộ đăng ký năm 2019 là 

120.878.441.000 đồng. Các địa phương đã thực hiện chi trả chế độ chính sách 

khuyến khích theo Nghị quyết số 135 kịp thời, đúng quy định, phát huy hiệu quả 

tích cực. 

+ Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững năm 

2020 (áp dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được công nhận thoát nghèo bền 

vững năm 2017, 2018, 2019 và hộ đăng ký năm 2020): Tổng kinh phí ngân sách 

tỉnh giao dự toán cho các địa phương năm 2020 để thực hiện chính sách theo 

Nghị quyết số 13 đối với 9.989 hộ/40.383 khẩu nghèo và 11.924 hộ/49.206 khẩu 

cận nghèo được UBND cấp xã công nhận thoát nghèo bền vững 03 năm: 2017, 

2018 và 2019 và hộ đăng ký thoát nghèo năm 2020 là 141,527 tỷ đồng.   

Hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện chi trả chế độ chính 

sách khuyến khích theo Nghị quyết số 13 theo hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH 

tại Công văn số 107/LĐTBXH-BTXH ngày 03/2/2020. Trong đó, cũng đề nghị 

UBND các huyện chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH hướng dẫn UBND các xã, 

phường, thị trấn căn cứ danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt năm 2020 

thực hiện rà soát, lập danh sách hộ có khả năng thoát nghèo, thoát cận nghèo và 

tổ chức tuyên truyền, vận động đăng ký thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững 

năm 2020; hoàn thành việc đăng ký trước ngày 15/3/2020 theo quy định của 

UBND tỉnh tại Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 2511/QĐ-UBND; tổng hợp, báo 

cáo số lượng kèm theo danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo 

bền vững năm 2020 theo đúng mẫu ban hành kèm theo Công văn số 

951/LĐTBXH-BTXH ngày 03/7/2017, gửi Sở LĐ-TB&XH trước ngày 

30/3/2020. Tuy nhiên, đến nay mới có 06 huyện báo cáo kết quả đăng ký năm 

2020, gồm: Tam Kỳ, Nam Trà My, Bắc Trà My, Thăng Binh, Tây Giang, Hiệp 

Đức.  

b) Đề xuất, kiến nghị 

- Kính đề nghị UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 13 cho giai đoạn 2021-2025 theo hướng rà soát, đánh giá và điều chỉnh, 
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bổ sung để phù hợp với thực tiễn của tỉnh và chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 

2025.  

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản tại Nghị quyết 13, cụ thể 

như sau: 

+ Sửa đổi, bổ sung  đối tượng áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 

của Nghị quyết số 13 để phù hợp với chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 

2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ (thay thế chuẩn nghèo giai đoạn 2016-

2020 tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg), trong đó bổ sung thêm đối tượng 

đăng ký thoát nghèo là hộ nghèo phát sinh trong kỳ điều tra (ngoài hộ nghèo 

trong danh sách năm gốc) có thời gian tính đến thời điểm đăng ký thoát nghèo 

bền vững tối thiểu là 02 năm.  

+ Sửa đổi, bổ sung chính sách quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 3; điểm 

b, Khoản 1, Điều 4, Nghị quyết 13 để phù hợp với mức vay theo quy định hiện 

nay của Trung ương, cụ thể như sau:  

+ Điều chỉnh điểm a, Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết 13 lại như sau: ”a) Hỗ 

trợ 100% lãi suất vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Chính 

sách xã hội đối với hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo. Mức vay tối đa  là 100.000.000 

đồng, thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 36 tháng”.  

+ Điều chỉnh điểm b, Khoản 1, Điều 4 Nghị quyết 13 lại như sau: ”b) Hỗ 

trợ 100% lãi suất vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Chính 

sách xã hội đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Mức vay tối đa  

100.000.000 đồng, thời gian hỗ trợ lãi suất tối đa là 36 tháng”.  

+ Sửa đổi, bổ sung chính sách quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 5 Nghị 

quyết 13 theo hướng thu hút và khuyến khích hơn đối với các doanh nghiệp để 

nhận lao động nghèo, cận nghèo vào làm việc, có việc làm, thu nhập ổn định, cụ 

thể: ”Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 100% lãi suất vay vốn từ các tổ chức tín dụng 

hợp pháp theo lãi suất quy định của Ngân hàng nhà nước từng thời điểm với mức 

vay tối đa 100.000.000 đồng/lao động nghèo, cận nghèo, thời gian hỗ trợ theo 

hợp đồng vay nhưng không quá 36 tháng“6. 

+ Xem xét, bãi bỏ chính sách thưởng cho cộng đồng thôn có hộ nghèo và 

cận nghèo thoát nghèo (3.000.000 đồng/hộ theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 

Nghị quyết 13 và điều chỉnh, nâng mức thưởng cho hộ nghèo thoát nghèo bền 

vững lên 8.000.000 đồng/hộ để có điều kiện tiếp tục đầu tư theo phương án/kế 

hoạch thoát nghèo bền vững của gia đình. 

14. Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 

tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở 

nước ngoài giai đoạn 2019 – 2021  

a) Kết quả đạt được 
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Năm 2019, có 1.525 lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài  

theo hợp đồng (đạt 101,66% so với kế hoạch). 

Đến 30/5/2020, toàn tỉnh có 244 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng, đạt 13,5% kế hoạch năm (trong đó thị trường Nhật Bản có 234 lao 

động, thị trường Đài Loan có 07 lao động, thị trường Hàn Quốc có 02 lao động, 

thị trường Mỹ có 01 lao động), có 42 lao động được vay vốn từ Chi nhánh Ngân 

hàng Chính sách tỉnh Quảng Nam với số tiền vay là 3.625 triệu đồng (nguồn 

Trung ương: 01 người 100 triệu đồng; địa phương 41 người: 3.525 triệu đồng). 

- Công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ người lao động 

tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài đã được các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức thực hiện song nhiều người lao động (nhất là những lao động 

Quảng Nam học tập tại các địa phương ngoài tỉnh như: thành phố Hà Nội, thành 

phố Hồ Chí Minh...) chưa biết đến các chính sách hỗ trợ của tỉnh.  

- Kinh phí năm 2019 được bố trí chậm (tháng 8, 10/2019) dẫn đến kinh 

phí giải ngân đạt thấp. Bên cạnh đó còn có một số nguyên nhân khác như: Một 

vài doanh nghiệp không chấp hành các quy định về ghi chi phí trong hợp đồng 

với người lao động theo các quy định của Bộ LĐ-TB&XH, do đó Ngân hàng 

không thể cho người lao động vay. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động 

không đảm bảo theo quy định (không có giấy xác nhận học xong ngoại ngữ, 

không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức cần thiết, không có chứng từ hóa 

đơn...) nên cơ quan được giao nhiệm vụ (Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng 

Nam) không đủ cơ sở thanh toán.  

b) Đề xuất, kiến nghị 

- Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ 

trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài để đông đảo người dân biết thông 

tin. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đưa 1.800 lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

- Để thực hiện hỗ trợ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 

2020 (chi phí học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết). 

15. Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về thông qua 

Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015-2025, định hướng đến 

2030  

a) Kết quả đạt được 

Tính từ thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND 

đến nay, trên địa bàn tỉnh có 215/241 xã có Trung tâm Văn hóa, Thể thao, trong 

đó có 155 xã có cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định; đạt tỷ lệ 89.3 % tăng 

45.3% so thời điểm chưa ban hành Nghị quyết; ngân sách tỉnh hỗ trợ 20 triệu 

đồng/năm đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã để duy trì tổ chức hoạt 

động. Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Quyết định 1196/QĐ-UBND từ 2015 đến nay 

là 18.495.000.000 đồng. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ từ Quyết định số 1196/QĐ-

UBND, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và nguồn xã hội hóa đã 
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tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương xây dựng, cải tạo, nâng cấp, từng 

bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa xã, phường, thị trấn, góp phần phục 

vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

đến với người dân cũng như phục vụ tốt nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn 

nghệ thể dục thể thao ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo các giá trị 

văn hóa tinh thần, bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy bản 

sắc vǎn hóa dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; dân chủ ở cơ sở không 

ngừng phát huy…. Ngoài ra, hằng năm tổ chức đoàn công tác kiểm tra, đánh giá 

cơ sở vật chất văn hoá theo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để rà 

soát tình hình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động tại các Trung tâm 

Văn hoá - Thể thao cấp xã. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo Phòng 

Văn hoá và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hoá - Thể thao các huyện, thị 

xã, thành phố hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Trung tâm Văn hoá - Thể thao 

cấp xã hoạt động thường xuyên, hiệu quả.  

b) Tồn tại, hạn chế 

- Việc đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao chỉ mới tập trung ở 

các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, hiện nay chưa bố trí được 

nguồn vốn từ Đề án 1196 để xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, 

phường, thị trấn ở các xã khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

Nội dung hoạt động tại các Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã còn hạn chế; 

một số trung tâm chưa xây dựng quy chế hoạt động cũng như kế hoạch, chương 

trình công tác hằng năm nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Việc hướng dẫn 

chuyên môn, nghiệp vụ từ Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện đối với 

Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã chưa được quan tâm thường xuyên. Nguồn 

kinh phí xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn chủ yếu từ 

nguồn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Một số địa phương chưa 

quan tâm đúng mực đến việc phát huy hiệu quả của thiết chế văn hóa, thể thao. 

Các trang thiết bị trong nhà văn hóa còn đơn giản, chủ yếu do nhân dân đóng 

góp, mua sắm dần nên không đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động 

của nhà văn hóa. Một số địa phương, việc khai thác và phát huy hiệu quả của 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã hoạt động kém hiệu quả, chỉ thời vụ, 

phong trào, không tổ chức được các hoạt động thường xuyên để tạo thói quen 

sinh hoạt văn hóa thể thao của nhân dân. 

- Một số Nhà văn hóa được xây dựng trước khi ban hành Bộ tiêu chí quốc 

gia về nông thôn mới, nên số lượng Nhà văn hóa thôn đạt quy định của Bộ 

VHTTDL chưa cao; công tác xã hội hóa trong huy động nguồn lực để xây dựng 

hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở còn nhiều khó khăn. Hoạt động học tập cộng 

đồng sau khi sáp nhập vào Trung tâm Văn hóa Thể thao xã còn mờ nhạt, lúng 

túng, thiếu cán bộ có chuyên môn, năng lực và nhiệt tình công tác.  

c) Đề xuất 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ưu tiên đầu 
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tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao đối với các xã đặc biệt khó khăn, khu 

vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường chỉ đạo, hướng 

dẫn thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã gắn với đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành và cộng tác viên 

của Trung tâm. Thường xuyên đổi mới phương pháp và nội dung hoạt động, đáp 

ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của nhân dân.  

16. Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về mức thu học 

phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 

2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

a) Kết quả đạt được 

Ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề giai đoạn 

2016-2019 chiếm bình quân 28,35% chi thường xuyên của tỉnh và đang có xu 

hướng tăng lên (theo thống kê: năm 2016 chiếm 3.430/12.232 tỷ đồng, tỉ lệ 

28,04%; năm 2017 chiếm 3.539/12.415 tỷ đồng, tỉ lệ 28,5%; năm 2018 chiếm 

3.825/13.885 tỷ đồng, tỉ lệ 27,54%; năm 2019 chiếm 4.113/14.013 tỷ đồng, tỉ lệ 

29,35%). Ngoài ngân sách nhà nước đầu tư hằng năm cho sự nghiệp giáo dục 

đào tạo chiếm phần lớn, nguồn thu học phí, lệ phí đã đóng góp một phần cùng 

với ngân sách bảo đảm chi cho các hoạt động giáo dục.  

Số thu học phí toàn tỉnh đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông 

hằng năm chiếm tỉ lệ từ 3% đến 3,5% trong tổng chi thường xuyên giáo dục - 

đào tạo của tỉnh. Nguồn thu học phí nêu trên được dùng để chi lương cho giáo 

viên mầm non các trường ngoài công lập, bổ sung lương cho giáo viên trung học 

cơ sở, trung học phổ thông theo quy định của Chính phủ (dùng 40% số học phí 

thu được để bổ sung quỹ tiền lương tăng thêm do nâng mức lương tối thiểu theo 

quy định của Chính phủ); phần còn lại dùng để bổ sung chi cho các hoạt động 

giáo dục. 

Số thu học phí đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp căn cứ 

vào mức thu học phí quy định tại Nghị quyết 13/2016/NĐ-HĐND ngày 

19/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; tùy theo nhóm, ngành nghề đào tạo của 

từng trường, tỷ lệ thu so với tổng chi thường xuyên hằng năm (năm học 2016-

2017 đến năm học 2019-2020). cụ thể như sau:  

- Trường Cao đẳng Y tế:  Mức thu học phí chiếm tỷ lệ 60% so với tổng 

chi thường xuyên (năm học 2016-2017 chiếm 64%, năm học 2017-2018 chiếm 

73%, năm học 2018-2019 chiếm 63%, năm học 2019-2020 chiếm 43%); 

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam: Mức thu học phí 

chiếm tỷ lệ 44% so với tổng chi thường xuyên (năm học 2016-2017 chiếm 45%, 

năm học 2017-2018 chiếm 50%, năm học 2018-2019 chiếm 44%, năm học 

2019-2020 chiếm 36%); 

- Trường Cao đẳng Công nghệ: Mức thu học phí chiếm tỷ lệ 24% so với 

tổng chi thường xuyên (năm học 2016-2017 chiếm 17%, năm học 2017-2018 

chiếm 14%, năm học 2018-2019 chiếm 26%, năm học 2019-2020 chiếm 36%) 
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- Trường Đại học Quảng Nam: Mức thu học phí chiếm tỷ lệ 33% so với 

tổng chi thường xuyên (năm học 2016-2017 chiếm 38%, năm học 2017-2018 

chiếm 38%, năm học 2018-2019 chiếm 30%, năm học 2019-2020 chiếm 25%) 

Mức thu học phí được quy định theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND 

được xây dựng dựa vào điều kiện kinh tế của địa phương, mức sống của người 

dân, góp phần tạo điều kiện cho người dân được dễ dàng tiếp cận với hệ thống 

giáo dục quốc dân. 

Chính sách học phí đã góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo 

dục của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự chia sẻ của người dân với Nhà nước 

trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp trong khi việc đầu tư kinh phí 

phục vụ nhu cầu học tập của con em nhân dân rất lớn. Nguồn thu học phí đã hỗ 

trợ tích cực cho chi thường xuyên trong các cơ sở giáo dục, để thực hiện từng 

bước cơ chế tự chủ về tài chính với việc hạch toán chi công khai, minh bạch.  

Các đơn vị thu học phí sau khi cân đối 40% bổ sung quỹ tiền lương tăng 

thêm, phần còn lại 60% được cân đối chi cho các hoạt động giảng dạy - học tập 

trong nhà trường. Chính nhờ nguồn thu học phí để lại cho đơn vị chi hoạt động 

đã đóng góp một phần đáng kể trong việc đầu tư mua sắm trang thiết bị, sửa 

chữa nhỏ thường xuyên các hạng mục công trình xuống cấp; ngoài ra một phần 

được hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động giảng dạy - học tập trong các cơ sở giáo 

dục, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc thực hiện cấp bù 

học phí từ nguồn ngân sách cũng đã góp phần ổn định nguồn thu của các trường 

học. 

Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho các đối tượng 

học sinh là con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, là người dân tộc thiểu số, ... đã 

tạo điều kiện cho các đối tượng học sinh tham gia học tập, thực hiện tốt công tác 

phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở; góp 

phần giảm  tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng. 

b) Tồn tại, hạn chế 

Hiện nay, các cơ sở giáo dục công lập nhất là ở các trường đại học, cao 

đẳng có 3 nguồn tài chính chủ yếu: (1) Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp; 

(2) Nguồn thu học phí; (3) Nguồn thu từ hoạt động liên kết đào tạo, dịch vụ. 

Theo đó, học phí là một trong nguồn những nguồn tài chính quan trọng của các 

cơ sở giáo dục công lập nói chung, nhà trường nói riêng. Tuy nhiên, học phí 

được thu theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND, đối với người học thuộc chỉ 

tiêu ngân sách cấp kinh phí đào tạo, mức thu học phí khoảng 75% mức quy định 

theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đối với người học không thuộc 

chỉ tiêu ngân sách cấp kinh phí đào tạo thì chỉ bằng 50% mức quy định theo 

Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, mức này là khá thấp so với mặt bằng 

chung của cả nước. 

 Đồng thời, với mức học phí theo quy định như hiện nay là chưa phù hợp 

với chi phí đào tạo thực tế của các nhóm ngành, các bậc đào tạo, chưa tính đủ 
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các chi phí thực tế phát sinh (tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý, khấu 

hao tài sản cố định). 

 c) Đề xuất, kiến nghị 

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, nhằm duy trì nguồn thu học phí để 

đóng góp một phần cùng với ngân sách bảo đảm chi cho các hoạt động giáo dục 

và đào tạo; Căn cứ Điều 99, Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019, 

đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mới ngay sau khi Nghị quyết hết 

hiệu lực vào cuối năm học 2020-2021.  

Thời gian thực hiện được tính theo năm học, cụ thể là 04 năm học, gồm: 

năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 và 2024-2025.  

Đối tượng áp dụng: Thực hiện như quy định tại Nghị quyết. 

Mức thu: Theo đề xuất của các đơn vị, trường học, cụ thể: 

- Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập: Trong điều 

kiện kinh tế địa phương còn khó khăn, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng do đại 

dịch Covid-19 kéo dài, đề xuất giữ nguyên mức theo Nghị quyết 13, cụ thể: 

                                                                         ĐVT: đồng/tháng/học sinh 

Cấp học Thành thị Nông thôn Miền núi 

Mầm non 105.000 45.000 20.000 

Trung học cơ sở 60.000 30.000 15.000 

Trung học phổ thông 105.000 65.000 20.000 

- Đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp: Mức thu học phí quy 

định dựa trên các nhóm đối tượng: Người học thuộc chỉ tiêu ngân sách cấp kinh 

phí đào tạo và Người học không thuộc chỉ tiêu ngân sách cấp kinh phí đào tạo, 

cụ thể, các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đề xuất cụ thể như sau: 

+ Đề xuất của Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Quảng Nam 

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sinh viên 

STT Năm học/Đối tượng 

Năm học  

2021-2022 

Năm học  

2022-2023 

Năm học  

2023-2024 

Năm học  

2024-2025 

TC CĐ TC CĐ TC CĐ TC CĐ 

1 
Người học thuộc chỉ tiêu ngân 

sách cấp kinh phí đào tạo 

         

900  

      

1.030  

         

990  

      

1.140  

      

1.090  

      

1.250  

      

1.200  

      

1.380  

2 
Người học không thuộc chỉ tiêu 

ngân sách cấp kinh phí đào tạo 
1.220 1.390 1.340 1.530 1.475 1.690 1.620 1.855 

+ Đề xuất của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam 

+ Mức thu học phí đối với hình thức đào tạo theo niên chế 
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                                                                                                    Đơn vị tính: 1.000 đồng/ tháng 

STT 
Năm học/Đối 

tượng 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

Năm học 

2023-2024 

Năm học 

2024-2025 
Ghi chú Hệ 

TC 

Hệ 

CĐ 

Hệ 

TC 

Hệ 

CĐ 

Hệ 

TC 

Hệ 

CĐ 

Hệ 

TC 

Hệ 

CĐ 

1 

Đối với đối 

tượng thuộc ngân 

sách nhà nước 

cấp kinh phí 

862 989 991 1137 1140 1307 1310 1503 

NQ số 13/NQ-

HĐND ngày 

19/7/2016 trượt giá 

15% 

2 

Đối với đối 

tượng không 

thuộc ngân sách 

nhà nước cấp 

kinh phí 

1541 1759 1772 2023 2038 2326 2343 2675 

HP năm sau tăng 

so với năm trước 

nhân tỉ lệ trượt giá 

15% hằng năm 

               

+ Mức thu học phí đối với hình thức đào tạo theo tín chỉ 

                                                                                                    Đơn vị tính: 1.000 đồng/ tháng 

STT 
Năm học/Đối 

tượng 

Năm học 

2021-2022 

Năm học 

2022-2023 

Năm học 

2023-2024 

Năm học 

2024-2025 
Ghi chú Hệ 

TC 

Hệ 

CĐ 

Hệ 

TC 

Hệ 

CĐ 

Hệ 

TC 

Hệ 

CĐ 

Hệ 

TC 

Hệ 

CĐ 

1 

Đối với đối 

tượng thuộc ngân 

sách nhà nước 

cấp kinh phí 

 343   394   455   523  

2 

Đối với đối 

tượng không 

thuộc ngân sách 

nhà nước cấp 

kinh phí 

 610   702   807   929  

 

17. Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 

2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh 

a) Kết quả đạt được 

- Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND ban hành đã thay thế cho Quyết định số 

4232/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ 

thực hiện một số nội dung của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh 

kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; làm cơ sở để các địa phương thực hiện dự 

án.  

- Tổng số dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo được các địa phương 

khảo sát, xây dựng từ năm 2018 đến tháng 5/2020: 194 dự án (năm 2018: 81 dự 

án; năm 2019: 91 dự án; đến tháng 5 năm 2020: 22 dự án). Tổng mức đầu tư 194 

dự án: 49.673.566.000 đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư 

38.263.278.000 đồng. Tổng số dự án đã được UBND cấp huyện phê duyệt, triển 

khai và giải ngân: 101dự án, tổng mức đầu tư 24.611.450.000 đồng, trong đó 

ngân sách hỗ trợ 18.170.942.000 đồng, cụ thể: Năm 2018: 81 dự án, số tiền ngân 
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sách giải ngân: 15.338.933.000 đồng; Năm 2019: 20 dự án, số tiền ngân sách 

giải ngân: 1.814.835.000 đồng). 

Phạm vi, nguồn vốn phân bổ thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm 

nghèo tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, miền núi, địa bàn nghèo, nơi có 

nhiều hộ nghèo. Nội dung thực hiện dự án được địa phương khảo sát, đề xuất 

đầu tư nhân rộng đều xuất phát từ cơ sở (thôn, cộng đồng), theo nguyện vọng 

của hộ dân, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, vì vậy cơ bản 

phù hợp với điều kiện, đặc trưng của hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát 

nghèo.  

Nội dung các mô hình đầu tư đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển sản xuất 

của hộ gia đình trên cơ sở các mô hình đã được thực hiện hiệu quả tại địa 

phương. Các mô hình được nhân rộng đã góp phần tạo công ăn việc làm và nâng 

cao thu nhập cho các hộ gia đình, một số hộ nghèo, cận nghèo đã được tạo cơ 

hội để vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững như mô hình chăn nuôi bò 

sinh sản; mô hình chăn nuôi heo đen địa phương; mô hình trồng cây dược liệu 

(sâm, cây ba kích tím...), mô hình cây ăn quả (Bòn bon, Cam Vinh, Bơ Booth)....  

Thông qua các mô hình đầu tư đã có tác động tích cực đến nhận thức 

người dân, làm quen với hình thức liên kết, tinh thần tập thể, hợp tác, gắn kết 

trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng hỗ trợ trong  thực hiện mô hình, tận dụng 

lao động nhàn rỗi giải quyết việc làm thêm cho lao động trong gia đình, thúc đẩy 

phát triển kinh tế, cải thiện thêm thu nhập, giúp hộ có điều kiện thoát nghèo 

nhanh hơn, bền vững hơn. Kết quả, đã có 4.394 hộ tham gia hưởng lợi/194 dự 

án (có 1.846 hộ nghèo, 438 hộ cận nghèo và 620 hộ mới thoát nghèo tham gia), 

trong đó có 2.777 hộ đã được hưởng lợi từ dự án/101 dự án đã triển khai và giải 

ngân (có 2.111 hộ nghèo, 219 hộ cận nghèo và 447 hộ mới thoát nghèo tham 

gia). 

b) Tồn tại, hạn chế 

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Bước 4 Khoản 1 và 

điểm c Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT, các dự án nhân 

rộng mô hình giảm nghèo do cơ quan chức năng của huyện hoặc UBND cấp xã 

khảo sát, xây dựng trình UBND cấp huyện phê duyệt dự án. Tuy nhiên, theo quy 

định tại khoản 6 Điều 3, Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND và khoản 3, Mục II, 

Điều 1 Quyết định số 2716/QĐ-UBND, UBND cấp huyện phải gửi hồ sơ dự án 

về các Sở: Nông nghiệp - PTNT và Sở Lao động - TBXH để thẩm định, trình 

UBND tỉnh xin ý kiến thống nhất của HĐND tỉnh trước khi UBND cấp huyện 

phê duyệt dự án, cộng với việc chậm trễ trong triển khai xây dựng kế hoạch, 

khảo sát, họp dân lấy ý kiến nhân dân để xây dựng dự án của UBND cấp xã và 

các cơ quan chức năng của huyện dẫn đến việc chậm phê duyệt, kết quả giải 

ngân thấp, chậm phát huy hiệu quả của dự án.  

c) Đề xuất 

Do Nghị quyết quy định cụ thể một số nội dung, mức chi thực hiện 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-
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2020; đồng thời Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cũng sẽ kết thúc 

giai đoạn 2016-2020 nên hiệu lực của Nghị quyết đến hết năm 2020. Khi có văn 

bản hướng dẫn thực hiện các Đề án mới của Trung ương về lĩnh vực giảm nghèo 

sẽ tham mưu ban hành Nghị quyết mới để thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

18. Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 Quy định mức 

giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2019 - 2020    

a) Kết quả đạt được 

Thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND 

tỉnh về quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh, 

giai đoạn 2019 - 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-

UBND ngày 18/12/2019 về Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 – 2020. Qua đó, đã triển khai thực 

hiện trên địa bàn 18 huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác 

thủ lợi Quảng Nam. 

 b) Đề xuất 

Nghị quyết sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020; UBND tỉnh đã chỉ đạo 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Nghị quyết mới và trình HĐND tỉnh tại kỳ 

họp lần thứ 18, HĐND tỉnh khoá IX (theo Công văn số 4618/UBND-KTTH ngày 

11/8/2020 của UBND tỉnh). 

19. Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định chi 

phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND được ban hành căn cứ Nghị định số 

161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về Cơ chế đặc thù trong Quản 

lý dự án đầu tư đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2016-2020. Do đó, khi kết thúc giai đoạn 2018-2020, căn cứ vào văn bản 

mới của Trung ương để tham mưu ban hành Nghị quyết thực hiện cho giai đoạn 

tiếp theo. 

20. Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về chiến lược 

phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 

a) Kết quả đạt được 

- Về đổi mới cơ chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

khoa học và công nghệ 

Công tác tham mưu trên lĩnh vực KH&CN được thực hiện thường xuyên, 

nhất là việc ban hành cơ chế chính sách và định hướng phát triển KHCN một 

cách hợp lý, có căn cứ khoa học và bám sát thực tiễn. Nhằm triển khai thực hiện 

Chiến lược KH&CN, UBND tỉnh đã giao Sở KH&CN tham mưu ban hành 24 

văn bản QPPL, chương trình, kế hoạch về KH&CN. 
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- Phát triển tiềm lực về KH&CN 

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW 

và 19-NQ/TW ngày  ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Khóa XII, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở khoa học và Công nghệ đã xây dựng Đề án 

sắp xếp bộ máy bên trong, giảm 03 phòng chuyên môn và 01 đơn vị trực thuộc 

so với trước đây. Theo đó, bộ máy của Sở HH&CN đến nay gồm có 04 phòng 

chuyên môn, 02 đơn vị trực thuộc, tổng số cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động: 67 gồm 31 biên chế hành chính, 13 biên chế sự nghiệp, 23 hợp 

đồng lao động. 

 Hệ thống tổ chức nghiên cứu khoa học-Phát triển công nghệ (R&D) từng 

bước được quan tâm đầu tư, thực hiện những nhiệm vụ cơ bản như ứng dụng 

được một số tiến bộ KH&CN vào sản xuất của từng ngành. Chuyển giao một số 

tiến bộ KH&CN đến cơ sở. Đến nay có 16 tổ chức được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động KH&CN. Từ năm 2016-2020 có 03 dự án được triển khai với 

tổng kinh phí 21.640,9 triệu đồng. Ngoài ra, đầu tư trang thiết bị, máy móc đáp 

ứng nhu cầu quản lý và nghiên cứu KH&CN với tổng kinh phí trên 4.700 triệu 

đồng từ nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN. 

- Quản lý nhà nước về KH&CN 

Trung bình mỗi năm hướng dẫn 40 tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký 

xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Đến nay có khoảng 650 văn bằng sở hữu 

công nghiệp được bảo hộ. Công tác quản lý về an toàn bức xạ đi vào nề nếp, đa 

số các cơ sở bức xạ chấp hành tốt việc khai báo và được cấp phép tiến hành 

công việc bức xạ. Triển khai có hiệu quả việc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ trên 

địa bàn tỉnh. Cung cấp kết quả quan trắc bức xạ phục vụ cho kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội của các ngành, địa phương. 

Hoạt động thông tin KH&CN từng bước bám sát yêu cầu, với nhiều hình 

thức phổ biến phong phú, đa dạng; góp phần phổ biến chính sách, pháp luật 

cũng như các kết quả KH&CN đến mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Công tác xét duyệt, công nhận sáng kiến của các tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn tỉnh luôn được quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo quy định. Đã tổ chức 

đánh giá và công nhận 1.183 sáng kiến cấp tỉnh. 

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đạt được nhiều kết quả. Triển 

khai công tác xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Đến nay cơ bản các cơ 

quan hành chính cấp sở, UBND cấp huyện công bố áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001cho toàn bộ TTHC. Tiếp nhận và xử lý 32 hồ 

sơ công bố hợp chuẩn cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh, 181 hồ 

sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Thực hiện 

kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ phương tiện đo thuộc lĩnh vực đo khối lượng, 

dung tích, lưu lượng, áp suất, điện, điện tử với tổng 62.688 lượt phương tiện đo. 
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Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KH&CN được triển khai kịp 

thời, hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về KH&CN cấp huyện dần được ổn 

định, củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Đưa Khoa học và Công nghệ” gắn với 

doanh nghiệp. 

Triển khai Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2012-2020”, có hơn 

80 doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình Đề án. Đã tổ chức 27 khóa đào 

tạo cho doanh nghiệp . 

Đã hỗ trợ 6.385 triệu đồng cho 88 lượt doanh nghiệp, cơ sở đăng ký xác 

lập quyền sở hữu công nghiệp, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn 

cơ sở, đánh giá hợp quy và đổi mới công nghiệp (trong đó kinh phí từ đề án 

Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2012-2020 là 4.100 triệu đồng, nghị quyết số 

02 là 1.905 triệu đồng). 

Xây dựng và triển khai kế hoạch “Tạo lập, quản lý và phát triển quyền sở 

hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2016-2020”, đã tổ chức hơn 80 cuộc hội thảo, tập huấn 

liên quan đến sở hữu công nghiệp (SHCN); hoàn chỉnh hồ sơ tạo lập quyền sở 

hữu công nghiệp cho 36 sản phẩm/36 sản phẩm; quản lý và phát triển quyền sở 

hữu công nghiệp cho 18/26 sản phẩm theo kế hoạch. 

Tích cực vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng 

chất lượng Quốc gia... Từ năm 2016 đến nay có 09 doanh nghiệp đạt giải. 

Trong công tác nghiên cứu khoa học, nhiều nhiệm vụ KH&CN các cấp 

được giao cho các doanh nghiệp chủ trì thực hiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong 

nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh.  

Tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030. Qua 02 năm (2018 và 

2019) thực hiện Chương trình OCOP, toàn tỉnh có 106 sản phẩm được UBND 

tỉnh quyết định công nhận; trong đó, có 18 sản phẩm đạt 4 sao, 88 sản phẩm đạt 

3 sao. Các sản phẩm được công nhận sẽ tạo động lực cho các chủ thể sản xuất, 

kinh doanh tiếp tục phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng thu nhập đáng 

kể cho người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương.  

Để đẩy mạnh tính ứng dụng KH&CN vào thực tiễn; hỗ trợ các tổ chức, cá 

nhân ứng dụng KH&CN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh 

tranh cũng như  Sở KH&CN đã nỗ lực phối hợp với các ngành, địa phương tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động 

Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025.  

(Kết quả cụ thể trình bày ở mục II) 

- Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
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Trong giai đoạn 2016 - 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu 

UBND tỉnh đề xuất đặt hàng/đề nghị 46 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và 

nhiệm vụ KH&CN hợp tác. Đến năm 2020, có 12 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc 

gia và 103 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được triển khai thực hiện (nhiệm vụ 

chuyển tiếp và triển khai thực hiện mới).  

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã bám sát định hướng phát triển 

kinh tế -xã hội và định hướng phát triển KH&CN của tỉnh. Theo đó, kết quả hoạt 

động, sản phẩm khoa học và công nghệ đã gắn với thực tế sản xuất và đời sống, 

hướng tới phát triển sản phẩm hàng hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh, nhanh 

chóng chuyển giao kết quả nghiên cứu và áp dụng vào sản xuất.  

Tiếp tục phát triển hợp lý giữa 06 lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ 

thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội và 

khoa học nhân văn. Chú trọng các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật và 

công nghệ tiên tiến phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống.  

Các nhiệm vụ KH&CN cấp huyện luôn bám sát định hướng nghiên cứu 

ứng dụng và được triển khai đa dạng trên nhiều lĩnh vực, gắn với Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP), đáp ứng được phần lớn các nhu cầu thực tế cần giải quyết ở mỗi địa 

phương, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bảo tồn và phát triển các 

nghề truyền thống, phát triển nghề mới, vệ sinh môi trường dần dần được cải 

thiện. 

- Đánh giá các chỉ tiêu cụ thể của Chiến lược: 

+ Đến năm 2025, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ đóng góp của khoa 

học và công nghệ vào tăng trưởng kinh tế thông qua yếu tố năng suất tổng hợp 

(TFP) trên 35%, tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị trên 20%/năm. 

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục hướng dẫn các địa 

phương tính toán các chỉ số về tỷ lệ đóng góp của khoa học và công nghệ vào 

tăng trưởng kinh tế thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) trên 35%, tốc độ 

đổi mới công nghệ, thiết bị. 

Theo kết quả đề tài “Nghiên cứu TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh 

Quảng Nam thời kỳ 1997-2012 - Trường hợp ngành công nghiệp tỉnh Quảng 

Nam: đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng tỉnh 

Quảng Nam là 30,78% . 

 + Phấn đấu tăng tỷ lệ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  trong lĩnh 

vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, lĩnh vực khoa học y, dược và lĩnh vực khoa 

học nông nghiệp trên 60% tổng số các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh. 

Tỷ lệ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật 

và công nghệ, lĩnh vực khoa học y, dược và lĩnh vực khoa học nông nghiệp chiếm 

63,1 % trong tổng số nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, đạt mục tiêu đề ra. 
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+ Đến năm 2025, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho 100% 

sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống của tỉnh. 

Tính đến nay, có khoảng 70 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề 

truyền thống của tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp hoặc Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ của Cục Sở hữu trí tuệ và ước đạt 

tỷ lệ khoảng 85% các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề truyền thống của 

tỉnh đã hoàn thành thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dưới hình 

thức nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý. 

+ Đến năm 2025, 100% các phương tiện đo thông dụng thuộc danh mục 

kiểm định trên địa bàn tỉnh được kiểm định. 

Hiện nay, phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh hầu hết đã được kiểm 

định định kỳ theo quy định (khoảng 60%), còn lại khoảng 40% PTĐ chưa được 

kiểm định định kỳ theo quy định, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực cân lò xo tại các 

chợ và đồng hồ nước lạnh. 

+ Đến 2025, phấn đấu xây dựng được 2 sản phẩm được công nhận là sản 

phẩm quốc gia; từ 3-5 sản phẩm chủ lực ứng dụng khoa học và công nghệ thành 

chuỗi giá trị gia nhập với thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Đến nay, đã có 01 sản phẩm là sâm Ngọc Linh đã được công nhận là sản 

phẩm quốc gia. Trên cơ sở tham mưu của Sở KH&CN, UBND tỉnh đặt hàng các 

nhiệm vụ KH&CN tham gia Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia Sâm Việt 

Nam cũng như triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nghiên cứu các phương 

pháp, công nghệ nhân giống, trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản, sản xuất các 

sản phẩm có giá trị gia tăng cao và phát triển quyền sở hữu công nghiệp (chỉ dẫn 

địa lý) sâm Ngọc Linh. Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, 

ứng dụng, phấn đấu có thêm 01 sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia. 

Tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ KH&CN hướng vào hỗ trợ phát triển 

các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm có thế mạnh như sâm Ngọc Linh, cây dược 

liệu, ô tô, máy kéo nông nghiệp... Theo đó, nhiều doanh nghiệp đã quan tâm đầu 

tư cho hoạt động nghiên cứu, từ đó tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh và giá 

trị gia tăng cao, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.  

b) Khó khăn, tồn tại 

- Tiềm lực về khoa học và công nghệ của Tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, 

nhất là ở các tổ chức sự nghiệp KH&CN công lập nên các đơn vị gặp rất nhiều 

khó khăn để có thể thực hiện tốt vai trò là đơn vị tư vấn, ứng dụng, chuyển giao 

tiến bộ KH&CN cũng như phục vụ công tác quản lý nhà nước về KH&CN, tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn. Nguồn nhân lực KH&CN không đồng 

đều; đội ngũ cán bộ KH&CN có trình độ chuyên môn sâu, đủ năng lực tiếp thu 

làm chủ các lĩnh vực khoa học công nghệ mới còn thiếu.  

- Hoạt động KH&CN cơ sở chưa được triển khai đồng đều ở các địa 

phương; vẫn còn 1 số địa phương chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác 

KH&CN.  
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- Việc triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn dù 

đã có nhiều cố gắng khắc phục nhưng còn nhiều thách thức, chưa đáp ứng nhu 

cầu thực tiễn. Nhiều nghiên cứu có kết quả tốt và khả năng ứng dụng cao nhưng 

thiếu các điều kiện cần thiết từ các bên (nhà nước, nhà đầu tư, người dân, ...) để 

triển khai nhân rộng trên thực tế.  

- Quá trình đổi mới công nghệ trong phần lớn các doanh nghiệp chưa có 

sự bức phá. Hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong các 

doanh nghiệp còn hạn chế, nhỏ lẻ. Chưa có nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư 

cho nghiên cứu khoa học, phát triển và đổi mới công nghệ, coi đầu tư cho khoa 

học và công nghệ là chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp.  

- Công tác tổ chức đánh giá đóng góp của KH&CN cho phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh chưa được quan tâm nhiều, chưa có phương pháp thống nhất để 

xác định được giá trị đóng góp, vẫn còn đánh giá bằng định tính nên chưa phản 

ảnh đầy đủ vai trò, sự đóng góp của KH&CN trong sự phát triển KT-XH của 

c) Đề xuất 

Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 

2030 (Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh) đã xác định được tầm nhìn, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát 

triển KH&CN trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai hiệu quả các quy định pháp luật, 

cơ chế, chính sách của trung ương về quản lý và hoạt động KH&CN, nâng cao 

tiềm lực KH&Cn địa phương, đưa nhanh tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời 

sống, từng bước nâng cao vai trò, đóng góp của KH&CN vào quá trình phát 

triển KH&CN tỉnh nhà. Chiến lược xác định rõ quan điểm, định hướng phát 

triển KH&CN của tỉnh (Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng; kết quả hoạt động, sản 

phẩm khoa học và công nghệ phải gắn với thực tế sản xuất và đời sống; hướng 

tới sản phẩm hàng hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Coi 

doanh nghiệp và các đơn vị dịch vụ công là trung tâm của đổi mới ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ, là nguồn cầu quan trọng của thị trường khoa học và 

công nghệ.) 

Do đó, UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17/2016/NQ-

HĐND ngày 19/7/2016 về chiến lược phát triển khoa học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Nam, đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

21. Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 Quy định mức 

chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi 

khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

a) Kết quả đạt được 

Đã áp dụng các quy định về nội dung chi, mức chi theo NQ, lồng ghép và 

bố trí các nguồn vốn từ ngân sách địa phương để triển khai các nhiệm vụ chương 

trình của tỉnh theo nhiệm vụ tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến 

đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020. Cụ thể, tỉnh đã triển khai 
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các nhiệm vụ: Duy trì hoạt động của Văn phòng Hợp phần Ứng phó với biến đổi 

khí hậu và tăng trưởng xanh; Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với Biến 

đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến 205; Đánh giá 

khí hậu tỉnh Quảng Nam. 

Kết quả kinh phí qua các năm như sau: 

TT Nội dung 

Kinh phí thực hiện 

Tổng số Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 

Tổng 

số 

Trung 

ương 
bổ 

sung 

 

Ngân 
sách 

tỉnh 

Trung 

ương 
bổ 

sung 

 

Ngân 
sách 

tỉnh 

Trung 

ương 
bổ 

sung 

 

Ngân 
sách 

tỉnh 

Trung 

ương 
bổ 

sung 

 

Ngân 
sách 

tỉnh 

Trung 

ương 
bổ 

sung 

 

Ngân 
sách 

tỉnh 

  Tổng số: 1 850 1 400 450 0 100 700 100 400 200 300 50 

1 

Duy trì hoạt 
động của Văn 

phòng Hợp 

phần Ứng phó 
với biến đổi 

khí hậu và tăng 

trưởng xanh 

350 0 350   100   100   100   50 

2 

Cập nhật Kế 

hoạch hành 

động ứng phó 
với Biến đổi 

khí hậu tỉnh 

Quảng Nam 
giai đoạn 2021 

-2030, tầm 

nhìn đến 2050 

1 125 1 025 100     500   400 100 125   

3 

Đánh giá khí 

hậu tỉnh Quảng 

Nam 
375 375 0     200       175   

 b) Đề xuất 

 Nghị quyết này là quy định cụ thể hóa nội dung, mức chi đối với Chương 

trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-

2020 theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020. Vì vậy, Nghị quyết sẽ hết hiệu lực khi khi 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế hoặc dừng thực hiện Quyết 

định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, đối 

với Nghị quyết này đề nghị HĐND tỉnh chưa công bố, sẽ công bố (bãi bỏ, thay 

thế) khi Trung ương có quy định mới. 

III. NHÓM NGHỊ QUYẾT ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC 

ĐỂ BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH HOẶC TÍCH HỢP VÀO QUY 

HOẠCH TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO (20 NGHỊ QUYẾT) 

1. Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về Quy hoạch 

phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 – 2020 

a) Kết quả đạt được 

- Về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa các cấp: 

+ Hệ thống thiết chế văn hoá cấp tỉnh: Đã hoàn thành Đề án Tin học hóa 

hoạt động thư viện tỉnh (chỉ tiêu đến năm 2015); xây dựng những hạng mục còn 
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lại trong quy hoạch của Trung tâm Văn hóa tỉnh. Tuy nhiên, Xây dựng Trung 

tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh chưa hoàn thành. 

+ Hệ thống thiết chế văn hóa cấp huyện: Đã hoàn thành chỉ tiêu về xây 

dựng Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp huyện so với chỉ tiêu nêu ra tại Nghị 

quyết. Đến năm 2019, 18/18 huyện, thành phố có Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao, tăng 07 Trung tâm so với năm 2011. Chỉ tiêu đề ra, đến năm 2020 xây 

dựng mới 10 Nhà Thiếu nhi cấp huyện. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 04 Nhà 

thiếu nhi được xây dựng tại các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Điện Bàn, 

Đông Giang và Phước Sơn (đạt 40%).  

+ Hệ thống thiết chế văn hoá cấp xã, thôn: Đến năm 2019, có 155/244 

(63,5%) xã, phường, thị trấn có thiết chế Trung tâm Văn hóa - Thể thao (chỉ tiêu 

Nghị quyết đề ra đến năm 2020 có 80% 12 tổng số xã, phường, thị trấn Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao) đảm bảo hoạt động theo quy định. Có 1240 thôn, khối 

phố có Nhà văn hóa; trong đó 1.127 Nhà văn hóa đạt chuẩn. 

- Về phát triển hệ thống bảo tàng và công tác bảo tồn: 

+ Phát triển hệ thống bảo tàng: Đã hoàn thành công trình Bảo tàng tỉnh 

(mục tiêu xây dựng trong năm 2015); có 03 Bảo tàng tư nhân (chỉ tiêu Nghị 

quyết đề ra đến năm 2020 là 04 - 05 Bảo tàng); có 05 Bảo tàng chuyên đề (chỉ 

tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2020 là 04 - 05 Bảo tàng). Hiện cả tỉnh chỉ có 

03/18 huyện, thị xã, thành phố có Bảo tàng/Nhà truyền thống (mục tiêu Nghị 

quyết đề ra có 07 - 10 Nhà truyền thống cấp huyện).  

+ Công tác bảo tồn: Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đến năm 2020 có 70 - 75% 

số di tích cấp quốc gia và cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo. Đến nay, trong tổng số 62 

di tích quốc gia, 04 di tích quốc gia đặc biệt (trong đó 02 di tích được ghi vào 

danh mục Di sản Văn hóa thế giới) và trên 350 di tích cấp tỉnh. Về cơ bản các di 

tích bị xuống cấp đã được tu bổ, tôn tạo; các di tích là phế tích được dựng bia.  

- Về phát triển hệ thống thư viện:  

Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đến năm 2015 có 100% thư viện huyện, thị xã, 

thành phố có trụ sở làm việc. Đến nay, có 17/18 huyện, thị xã, thành phố có Thư 

viện (Tây Giang đến nay vẫn chưa có Thư viện) đạt 94,5%. Đối với hệ thống thư 

viện, phòng đọc cấp xã: đến nay có 25 thư viện xã, phòng đọc cơ sở, đạt 10,24% 

(trong đó, có 04 thư viện cấp xã). Như vậy, không đạt được chỉ tiêu 70% xã, 

phường, thị trấn có thư viện, phòng đọc, tủ sách. Tổng lượt sách, báo luân 

chuyển năm 2019: 1.544.270 lượt, đạt 1,049 lượt sách, báo/người/năm; chưa đạt 

chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là bình quân đạt 06 lượt sách báo/người/năm.  

- Về phát triển nghệ thuật biểu diễn:  

Đã tham mưu ban hành Đề án về cơ chế hỗ trợ đặc thù cho nghệ sĩ, diễn 

viên, tuyên truyền viên của Đội Tuyên truyền lưu động trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam; tiếp tục củng cố, phát huy hoạt động của Đoàn Ca kịch Quảng Nam; lập 

hồ sơ đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia đối với 

một số loại hình nghệ thuật truyền thống: Bài chòi, Múa tân tung da dá, Nói lý 
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hát lý của đồng bào Cơ tu, Tuồng, ...; thực hiện hỗ trợ hoạt động một số Câu lạc 

bộ Tuồng và Bài chòi trên địa bàn tỉnh; triển khai Dự án Sân khấu học đường, 

đưa nghệ thuật Tuồng và Bài chòi vào giảng dạy tại một số trường THCS trên 

địa bàn tỉnh; đăng cai Liên hoan Tuồng chuyên nghiệp toàn quốc... Hiện nay, 

100% số Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện có sân khấu, hội trường biểu 

diễn nghệ thuật, đạt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra. Tuy nhiên, chưa đạt chỉ 

tiêu về xây dựng 02 đơn vị nghệ thuật công lập (hiện chỉ có đơn vị nghệ thuật 

công lập là Đoàn Ca kịch Quảng Nam) và 08 - 10 đơn vị nghệ thuật chuyên 

nghiệp dân lập.  

-Về phát triển mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm và xây dựng tượng đài: 

+ Trong thời gian qua hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm trên địa 

bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, tổ chức 02 Triển lãm mỹ thuật tỉnh Quảng Nam, 

thu hút đông đảo các nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia trong các năm 2012 và 

2015; tổ chức Trại sáng tác điêu khắc tỉnh Quảng Nam năm 2015; đăng cai 

Triển lãm mỹ thuật và Triển lãm ảnh khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên.  

+ Xây dựng và hoàn thành 05 công trình tượng đài trên địa bàn tỉnh; trong 

đó, năm 2015 đã khánh thành tượng đài Bà Mẹ Việt Nam anh hùng (Chỉ tiêu 

đến năm 2020 hoàn thành xây dựng).  

- Về phát triển quảng cáo ngoài trời: Năm 2012 đã trình UBND tỉnh ban 

hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.  

- Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở: Đến năm 2019, có 89,8% gia đình đạt 

danh hiệu gia đình văn hoá (chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 là 85%); số xã, phường, 

thị trấn đạt chuẩn văn hóa và chuẩn văn minh đô thị đạt 47,54% (chỉ tiêu đề ra 

đến năm 2020 là 70%).  

b) Đề xuất, kiến nghị 

Dừng thực hiện và công bố hết hiệu lực thi hành đối với Nghị quyết 

26/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển 

sự nghiệp văn hoá tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2020 và giao đánh giá, lập 

Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030. 

2. Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008 của HĐND tỉnh 

về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020 và Nghị 

quyết số 145/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 về quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015. 

a) Kết quả đạt được 

- Về thực hiện các chỉ tiêu phát triển du lịch  

 Đến 2019, các chỉ tiêu phát triển du lịch đạt khoảng 54% so với mục tiêu đề ra 

trong hai Nghị quyết, trong đó chỉ tiêu về lượt khách đạt 77,9%; do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid -19, đến hết năm 2020 các chỉ tiêu ước đạt khoảng 33%. Tuy nhiên, 

so với các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 về phát triển 

du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 thì các chỉ tiêu cơ bản 

đạt được, cụ thể: 7,79/8triệu lượt khách, 18.000/20.000 lao động, 14.570/12.000 
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phòng, 14.500 tỷ/15.500 tỷ (số liệu đến hết năm 2019). Nguyên nhân chính như đã 

phân tích ở trên.  Đây là bài học cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để dự báo chính xác 

hơn trong thời gian đến.  

- Thực hiện các định hướng phát triển du lịch  

Phát triển các sản phẩm du lịch theo đúng định hướng về không gian, thị 

trường và loại hình du lịch đề ra trong Nghị quyết, cụ thể: 

+ Không gian phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam bao gồm phía đông 

đường Quốc lộ 1A đến ven biển, đảo Cù Lao Chàm, đảo Tam Hải và vùng phía 

Tây của tỉnh, được tổ chức thành 4 khu vực: Khu vực phát triển du lịch các di 

sản văn hóa - lịch sử: Bao gồm thành phố Hội An và các huyện, thị xã: Điện 

Bàn, Duy Xuyên; trong đó trung tâm là Phố cổ Hội An. Các khu, điểm du lịch 

chính: Khu di sản văn hóa thế giới Hội An và vùng phụ cận, bao gồm: Tham 

quan các di tích, công trình kiến trúc, nghiên cứu di chỉ khảo cổ, tham dự các lễ 

hội, các chương trình nghệ thuật dân tộc, tham quan Cù Lao Chàm, Công viên 

Ấn tượng Hội An, các làng nghề truyền thống (mộc Kim Bồng, gốm Thanh Hà, 

rau Trà Quế…), mua sắm hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc, du thuyền trên 

sông, tham quan làng nghề, du lịch hội nghị, du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, du 

lịch sinh thái. Phát triển mạnh các khu nghĩ dưỡng, khu giải trí, khách sạn cao 

cấp vùng ven biển Điện Bàn, Thăng Bình. Đẩy mạnh việc khai thác du lịch văn 

hóa, tham quan di tích, du lịch nghiên cứu văn hóa Champa, văn hóa Sa Huỳnh, 

di tích lịch sử cách mạng gắn với du lịch sinh thái tại Khu Đền tháp Mỹ Sơn; 

Khu vực phát triển du lịch cộng đồng: Đã tập trung phát triển các làng quê, làng 

nghề, làng đồng bào dân tộc thiểu số có tiềm năng phát triển du lịch như: Làng 

du lịch cộng đồng Mỹ Sơn, Trà Nhiêu (Duy Xuyên), Triêm Tây (Điện Bàn), Đại 

Bình (Nông Sơn), Bhờ Hôồng, Đhờ Rôồng (Đông Giang), dệt thổ cẩm Zara 

(Nam Giang)… qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

người dân địa phương; Khu vực phát triển du lịch văn hóa - lịch sử kết hợp 

thương mại, vui chơi giải trí: Tập trung quy hoạch và đầu tư hạ tầng khu vực 

phía đông các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Đại Lộc, 

thành phố Tam Kỳ, qua đó đã thu hút được các dự án khu vui chơi giải trí và các 

khu nghĩ dưỡng, sân golf cao cấp đi vào hoạt động; dự án Khu du lịch hồ Phú 

Ninh hoàn thành giai đoạn 1 bước đầu khai thác có hiệu quả; xã đảo Tam Hải đã 

hoàn thiện quy hoạch với trọng tâm là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng...; Khu vực 

ưu tiên phát triển du lịch sinh thái kết hợp tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc: 

Gồm các huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam, đã phát triển các loại hình 

dịch vụ du lịch tham quan di tích lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng núi, tham quan các 

hang động tự nhiên, rừng nguyên sinh. Đặc biệt thu hút du khách tham quan làng 

văn hóa các dân tộc thiểu số, gắn du lịch đường Hồ Chí Minh với tuyến du lịch 

đường bộ qua cửa khẩu Đắk Tà Ốc. 

+ Định hướng thị trường khách: Các thị trường khách truyền thống của 

Quảng Nam vẫn là Úc, Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Trong vài năm gần đây nổi lên một 

số thị trường mới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; thị trường ASEAN 

bắt đầu phát triển, trong đó các nước có lượng khách đến Quảng Nam tăng trong 
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các năm gần đây là Malaysia, Thái Lan. Thị trường khách nội địa cũng được 

quan tâm, đặc biệt là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Tuy nhiên, thị trường 

khách du lịch tiềm năng từ các nước Trung Đông, Ấn Độ vẫn chưa được khai thác 

tốt. 

+ Định hướng phát triển loại hình du lịch: Trên cơ sở các tài nguyên du 

lịch và các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật trên địa bàn, thời gian qua ngành 

du lịch tỉnh tập trung phát triển các loại hình du lịch như: Du lịch văn hóa - lịch 

sử; Du lịch nghỉ dưỡng biển; Du lịch tham quan, nghiên cứu; Du lịch sinh thái; 

Du lịch thể thao, mạo hiểm; Du lịch hội nghị, hội thảo theo đúng định hướng đề 

ra. 

Tuy nhiên, giai đoạn 2008-2019 ngành du lịch mới chủ yếu tập trung phát 

triển ở phía Đông Bắc và phía Tây Bắc của tỉnh, chưa khai thác được hết tiềm năng 

để phát triển mạnh du lịch ở phía Nam và phía Tây của tỉnh.  

- Thực hiện các giải pháp phát triển du lịch  

+ Khoảng 80%-90% các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đề 

ra trong Nghị quyết đã được thực hiện, cụ thể: Đã thực hiện quy hoạch vùng 

đông của tỉnh gắn kết với quy hoạch du lịch ven biển; khớp nối quy hoạch hệ 

thống đường giao thông với các trung tâm, khu, điểm du lịch trong tỉnh và cả 

nước. Đối với vùng ven biển, đã thu hút các dự án lớn như: Khu vui chơi giải trí 

Vinpearl Land Nam Hội An, dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khách sạn 

Sunrise Hội An, Boutique, Lebel  Hamy, Mường Thanh, Tui Blue Nam Hội 

An…, mật độ xây dựng của các dự án theo đúng quy định (không quá 30% diện 

tích). Đối với vùng núi phía Tây, tận dụng triệt để điều kiện tự nhiên và xã hội 

để quy hoạch xây dựng các khu du lịch có kiến trúc phù hợp với cảnh quan như: 

Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, các làng du lịch cộng đồng Bhờ 

Hôồng, Đhờ Rôồng (Đông Giang), dệt thổ cẩm Zara, thác Grăng (Nam Giang), 

Rừng cây Di sản Pơ-mu, đỉnh Quế (Tây Giang)…. Đối với Hội An và Mỹ Sơn, 

đã tranh thủ được nguồn vốn của Trung ương, nguồn trái phiếu Chính phủ để 

triển khai thực hiện đúng theo quy hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị Di sản Văn hóa Thế giới Đô thị cổ Hội An gắn với phát triển du lịch 

giai đoạn 2012 – 2025 và quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Mỹ 

Sơn, tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

+ Lồng ghép các dự án, chương trình trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, 

phòng chống thiên tai và môi trường để đầu tư hạ tầng phát triển du lịch, thực 

hiện tốt việc sắp xếp dân cư ven biển để hoàn thành các khu nghỉ dưỡng, giải trí 

quy mô để phát triển du lịch. 

+ Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho du 

lịch phát triển, trong đó tập trung thực hiện các dự án: Bảo tồn di sản, trùng tu di 

tích, đầu tư kết cấu hạ tầng phố cổ Hội An và khu di tích Mỹ Sơn; quy hoạch và 

đầu tư xây dựng và hoàn chỉnh một số tuyến đường, đặc biệt là cầu Cửa Đại và 

tuyến đường ven biển nhằm khai thác lợi thế du lịch. Cù Lao Chàm đã được phê 

duyệt quy hoạch và ban hành quy chế quản lý theo hướng trở thành đảo du lịch 

tổng hợp cao cấp. Đã được Chính phủ đồng ý nâng cấp sân bay Chu Lai. Xây 
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dựng trạm dừng chân du khách gắn với Quốc lộ 1A tại xã Bình An, Thăng Bình. 

Đã xây dựng, nâng cấp các bảo tàng, các công viên giải trí tại Hội An, Tam 

Kỳ… nhằm thu hút du khách tham quan.  

+ Đã ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền 

núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 

31/01/2019 về việc triển khai Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch phía Tây của tỉnh. 

+ Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước 

triển khai ngày có hiệu quả, thông qua việc du khách đến Quảng Nam ngày càng 

tăng cao, chi phí của du khách tăng lên dần khi đến Quảng Nam. 

+ Khuyến khích xã hội hóa đầu tư đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du 

lịch, thông qua việc định hướng Hiệp hội Du lịch tự tổ chức đào tạo, sự liên kết 

với Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An để tự đào tạo người lao động… ngoài ra, 

Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch đã chủ động đào tạo và liên 

kết đào tạo hàng 100 học sinh/năm để phục vụ trong ngành du lịch của tỉnh. 

+ Thường xuyên làm mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đang 

khai thác tại các di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn, Khu Dự trữ sinh 

quyển thế giới Cù Lao Chàm để thu hút khách du lịch, đồng thời phát triển thêm 

các sản phẩm du lịch vùng phụ cận Hội An để giãn tải du khách trong thời gian 

cao điểm tại Hội An.  

+ Gắn việc phát triển du lịch với mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị 

văn hóa. Ban hành các quy chế tham quan du lịch tại các di sản văn hóa, các di 

tích lịch sử và thắng cảnh. Giữ vững và nâng cao giá trị thương hiệu du lịch 

Quảng Nam.  

b) Tồn tại, hạn chế 

Một số giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND ngày 

29/4/2008 và Nghị quyết số 145/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND 

tỉnh; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy đến nay chưa được 

thực hiện tốt. Chất lượng công tác lập và thực hiện quy hoạch du lịch chưa tốt, 

đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ du lịch còn hạn chế, một số dự án du lịch ven 

biển còn thực hiện chậm hoặc không triển khai. Chủ trương ưu tiên phát triển Cù 

Lao Chàm thành đảo du lịch tổng hợp cao cấp chưa được triển khai cụ thể. 

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng còn chậm, chưa xây dựng các 

chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, sản xuất các ngành phụ trợ cho phát 

triển du lịch theo hướng ổn định lâu dài. Một số sản phẩm du lịch mới được xây 

dựng nhưng chưa thực sự hấp dẫn du khách. Hiệp hội Du lịch Quảng Nam chưa 

xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch từ nguồn đóng góp tự nguyện của các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có hưởng lợi từ du lịch để cùng với ngân sách 

tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. 

c) Đề xuất, kiến nghị 
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 Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã diễn ra từ đầu năm 2020, còn diễn 

biến phức tạp, không thể dự đoán khi nào dịch bệnh được kiểm soát, dập tắt, đã 

ảnh hưởng nghiêm trọng kinh tế - xã hội trong nước và thế giới, mọi chỉ tiêu, 

mục tiêu, tầm nhìn đến 2025, định hướng đến 2030 của Nghị quyết số 

105/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008 và Nghị quyết số 145/2009/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2009 của HĐND tỉnh (bao gồm Đề án phát triển làng nghề truyền 

thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh) cũng như Nghị quyết số 08-

NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy không còn khả thi, không phù hợp với 

tình hình thực tế hiện nay. Do đó, trong thời gian đến, đề nghị dừng triển khai 

thực hiện và công bố hết hiệu lực thi hành đối với các Nghị quyết trên, cho phép 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh Nghị quyết mới, ưu tiên đầu tư phân bổ kinh phí thực hiện một số giải pháp 

phục hồi ngành du lịch sau dịch; theo đó điều chỉnh chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện 

cho giai đoạn 2021-2025. 

 3. Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về 

Quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT đến năm 2020, tầm nhìn 2025 

a) Kết quả đạt được 

 - Về thể dục, thể thao quần chúng:  

Tỷ lệ số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng lên theo từng 

năm,  năm 2019 đạt 30%; đến năm 2020 ước đạt 32%, bằng 100% chỉ tiêu Nghị 

quyết đề ra; số trường thực hiện giáo dục thể chất có nề nếp hàng năm đạt 

100%; số trường học tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa thường xuyên năm 

2019 đạt 86%, ước tính năm 2020 đạt 90%, vượt chỉ tiêu đề ra (80%); cán bộ, 

chiến sỹ LLVT đạt tiêu chuẩn Rèn luyện thân thể theo quy định hàng năm đạt 

100%. Đại hội TDTT các cấp tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2016 - 2018 đã 

có 224/224 xã, phường, thị trấn và 18/18 huyện, thị xã, thành phố tổ chức, đạt 

100% kế hoạch đề ra. 

- Về Thể thao thành tích cao:  

Tập trung đầu tư phát triển các bộ môn thể thao tỉnh Quảng Nam có tiềm 

năng và thế mạnh. Hiện nay đang tập trung huấn luyện 14 môn thể thao với tổng 

số 407 VĐV và 31 HLV tại Trung tâm Đào tạo và Thi đấu Thể dục thể thao và 

Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2020 tập 

trung huấn luyện, đào tạo 525VĐV/58 HLV).  

 Thành tích thi đấu của các vận động viên tại các giải thi đấu quốc gia và 

quốc tế ngày càng được khẳng định. Trong thành phần đội tuyển quốc gia, các 

vận động viên tỉnh Quảng Nam đã thi đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc tại các 

giải thể thao quốc tế. CLB Bóng đá Quảng Nam tham gia thi đấu giải Bóng đá 

Vô địch quốc gia đạt được nhiều thành tích tiến bộ, năm 2017 đăng quang chức 

vô địch, năm 2019 Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giành được 34 điểm, xếp vị 

trí thứ 9/14 trên bảng xếp hạng. 

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 Đoàn Thể thao Quảng 

Nam đạt  23 huy chương (04 HCV, 07 HCB, 12 HCĐ) xếp vị thứ 32/65 tỉnh, 
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thành, ngành trong cả nước (theo kế hoạch phấn đấu đạt vị thứ từ 28 đến 30/65 

tỉnh, thành, ngành trong cả nước). Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT tiếp tục 

được mở rộng, khuyến khích nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển 

sự nghiệp TDTT trên địa bàn tỉnh.  

Hiện nay, số doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn 

tỉnh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động TDTT là 36 doanh 

nghiệp. Toàn tỉnh có 800 câu lạc bộ thể dục, thể thao cơ sở với các loại hình 

hoạt động phong phú, đa dạng. Có 10 liên đoàn, hội thể thao cấp tỉnh, theo Nghị 

quyết đề ra đến năm 2020 có 15 đến 20 hội, liên đoàn TDTT, đạt 60%. 

- Về xây dựng cơ sở vật chất:  

+ Cấp tỉnh: Có 02/3 công trình TDTT: Có sân vận động, nhà thi đấu,  

chưa có bể bơi. (theo Nghị quyết đến năm 2020 đầu tư xây dựng hoàn chỉnh Bể 

bơi thành tích cao). 

+ Cấp huyện, thị xã, thành phố (Nghị quyết yêu cầu có 02/03 công trình 

TDTT (sân vận động, bể bơi, nhà tập luyện TDTT):  

- Khu vực đồng bằng có 5/9 đơn vị có đủ 02/03 công trình TDTT: Hội 

An, Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình, Phú Ninh. 

- Khu vực miền núi: Có 7/9 đơn vị có đủ 02/03 công trình TDTT (huyện 

Tiên Phước, huyện Nông Sơn chỉ có sân vận động).  

- Cấp xã, phường, thị trấn: 100%  xã, phường, thị trấn có thiết chế thể 

thao tại Trung tâm VH-TT xã (sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…) đạt 100% 

chỉ tiêu. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Phong trào thể dục, thể thao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo phát triển chậm. Do dân cư thưa thớt, mặt bằng để 

quy hoạch, xây dựng sân bãi phục vụ hoạt động TDTT gặp rất nhiều khó khăn. 

Thiếu cơ sở vật chất và cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT. 

- Việc ban hành đề án phổ cập bơi trên địa bàn tỉnh chưa được triển khai. 

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, kỹ 

thuật phục vụ cho công tác tập luyện và thi đấu các bộ môn TDTT của tỉnh còn 

hạn chế. Tỉnh Quảng Nam vẫn chưa đầu tư xây dựng Bể bơi thành tích cao, một 

số huyện chưa có sân vận động, nhà thi đấu.  

c) Đề xuất, kiến nghị 

Dừng thực hiện và công bố hết hiệu lực thi hành đối với Nghị quyết  

25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển 

sự nghiệp TDTT đến năm 2020, tầm nhìn 2025 và giao lập Đề án phát triển sự 

nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2030. 

4. Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/07/2012 về bổ sung quy 

hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 
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a) Kết quả đạt được 

Trên cơ sở Nghị quyết 187/2010/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò khai 

thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 định 

hướng đến năm 2025, lập hồ sơ Quy hoạch tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 về Phê duyệt Quy hoạch thăm 

dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, 

định hướng đến năm 2025 (thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép của UBND 

tỉnh). Và bổ sung quy hoạch tại Quyết định 2810/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 

theo Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về bổ sung quy hoạch 

thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 

2015, định hướng đến năm 2025. Đến nay, nhìn chung đã đạt được nhiều kết 

quả tích cực, có thể nói là công cụ quản lý hiệu quả, góp phần đưa hoạt động 

thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản đi vào nề nếp theo quy định của pháp 

luật, phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam. Trên 

cơ sở các quy hoạch khoáng sản đã có, UBND tỉnh đã cấp phép thăm dò, khai 

thác cho các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản, góp phần vào tăng tưởng 

kinh tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu cho các nhà máy chế 

biến trên địa bàn tỉnh. Từ cơ sở đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác khoáng 

sản của tỉnh Quảng Nam đã dự báo mức độ tăng trưởng của ngành công nghiệp 

khai thác và chế biến khoáng sản. Công tác quy hoạch đã chọn lựa các khu vực 

có ưu thế về tiềm năng, thị trường và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội để khoanh vùng quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng 

sản một cách hợp lý, bền vững.  

Do có thay đổi về chính sách: Luật Khoáng sản 2010, Nghị định số 

15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ và thực hiện chỉ đạo của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, các doanh nghiệp đã chấp hành dừng 

khai thác khoáng sản khi các giấy phép đang còn hiệu lực để thăm dò, nâng cấp 

trữ lượng để xin cấp lại giấy phép mới theo quy định. Trước khi cấp lại giấy 

phép mới, các doanh nghiệp đều phải lập dự án khai thác, báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Xét thấy việc bổ sung quy hoạch các điểm mỏ phù hợp với 

mục tiêu đảm bảo phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đáp 

ứng tối đa nhu cầu nguồn nguyên liệu khoáng của nền kinh tế; nếu không được 

quy hoạch để giao quản lý, bảo vệ, khai thác, các khu vực này có nguy cơ bị 

khai thác trái phép trở lại. Đồng thời căn cứ quy định của Luật Khoáng sản năm 

2010 và Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 25/11/2016 của Chính phủ; vì 

vậy cần thiết phải lập bổ sung các điểm mỏ này vào quy hoạch khoáng sản 

phân tán nhỏ lẻ của tỉnh để UBND tỉnh có cơ sở lập, phê duyệt quy hoạch và tổ 

chức quản lý theo quy định. 

b) Đề xuất 

Tích hợp quy hoạch tỉnh theo quy định tại Luật quy hoạch 2017 và Nghị 

định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ. 
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5.  Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về thành lập 

Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng Nam 

a) Kết quả đạt được 

Căn cứ Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND 

tỉnh, ngày 21/11/2012 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3809/QĐ-UBND 

thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Quỹ HTND), với các 

nội dung cụ thể:  

- Quỹ HTND là tổ chức tài chính, trực thuộc UBND tỉnh, được ủy thác 

cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam quản lý. Quỹ hoạt động không vì mục 

tiêu lợi nhuận, hoạt động vì lợi ích cộng đồng nhưng phải bảo toàn và phát huy 

hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước giao. 

- Chức năng: Tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và 

tự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để 

thực hiện tăng thêm nguồn lực tài chính nhằm phát triển năng lực tàu cá hoạt 

động tại vùng biển xa; thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ với mục đích 

cải thiện sinh kế, phát triển cộng đồng dân cư ven biển theo ủy thác của các tổ 

chức, cá nhân tài trợ trong và ngoài nước. 

- Cơ cấu tổ chức: 

Hội đồng quản lý: Có 05 thành viên kiêm nhiệm, gồm Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh kiêm Chủ tịch HĐQL, Phó Chủ tịch HĐQL là Lãnh đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và 03 thành viên là Lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài 

chính, Chi cục Thủy sản, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam. 

Ban Kiểm soát: Do Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 

Nam kiêm nhiệm. 

Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ: Gồm Giám đốc do Phó Giám đốc Quỹ 

Đầu tư phát triển Quảng Nam kiêm nhiệm và Kế toán trưởng (do cán bộ của 

Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam kiêm nhiệm). 

- Tổng vốn hoạt động của Quỹ HTND đến hết năm 2017 là trên 55,6 tỷ 

đồng, trong đó Ngân sách tỉnh cấp là 41 tỷ đồng (chiếm 73,7% tổng nguồn vốn).      

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần 

thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả” và ý kiến thống nhất của Tỉnh uỷ Quảng Nam tại Công văn số 

1583-CV/TU ngày 24/9/2018 về việc sắp xếp, kiện toàn các Quỹ, sắp xếp các tổ 

chức Hội quần chúng, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3844/QĐ-UBND 

ngày 24/12/2018 về ban hành Đề án sắp xếp, kiện toàn các Quỹ tài chính Nhà 

nước ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (trong đó có Quỹ 

Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam) 

 Theo đó, ngày 18/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2977/QĐ-

UBND về việc sắp xếp, kiện toàn các quỹ: Đầu tư phát triển Quảng Nam, Phát 
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triển đất tỉnh Quảng Nam, Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam,  Bảo lãnh tín dụng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam, với một số nội dung cụ thể: 

 +  Kiện toàn tổ chức bộ máy:   

 Thành lập 01 (một) Hội đồng quản lý Quỹ để quản lý các Quỹ. Thành 

phần Hội đồng quản lý Quỹ gồm 07 thành viên. Trong đó: Chủ tịch Hội đồng 

quản lý là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Hội 

đồng quản lý là Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam; các thành viên 

khác là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 Thành lập 01 (một) Ban Kiểm soát Quỹ để thực hiện kiểm tra, giám sát 

các Quỹ theo quy định. Thành phần Ban Kiểm soát Quỹ gồm 03 thành viên, 

trong đó: Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách là Trưởng Ban Kiểm soát Quỹ 

Đầu tư phát triển Quảng Nam và 02 thành viên kiêm nhiệm là công chức của Sở 

Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.   

   Sử dụng bộ máy điều hành, con dấu hiện có của Quỹ Đầu tư phát triển 

Quảng Nam để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động các Quỹ.  

 - Ủy ban nhân dân tỉnh ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 

quản lý hoạt động và nguồn vốn các Quỹ: Phát triển đất tỉnh Quảng Nam, Hỗ trợ 

ngư dân tỉnh Quảng Nam, Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh 

Quảng Nam theo quy định pháp luật.  

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 01 (một) Điều lệ tổ chức và hoạt động 

làm cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Quỹ theo quy định.  

 - Theo Quyết định sắp xếp kiện toàn các Quỹ, UBND tỉnh đã giao nhiệm 

vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan (Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, Hội đồng quản lý Quỹ, …) thực hiện 

các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động của Quỹ theo quy định pháp 

luật.  

b) Đề xuất, kiến nghị 

Hiện nay, qua rà soát các nội dung công việc có liên quan đến kiện toàn, 

sắp xếp các Quỹ, còn nội dung UBND tỉnh ủy thác quản lý hoạt động và nguồn 

vốn các Quỹ cho Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam và đang được các cơ quan 

đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Đề nghị công bố hết hiệu lực đối với 

Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư 

dân Quảng Nam. 

 6. Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 Quy hoạch phát 

triển sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 

a) Kết quả đạt được 

- Củng cố kiện toàn hệ thống tổ chức y tế trên địa bàn tỉnh  

+ Củng cố kiện toàn hệ thống cơ sở y tế công lập 
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Trong giai đoạn 2012-2020, hệ thống y tế Quảng Nam được tổ chức triển 

khai thực hiện, sắp xếp, củng cố theo đúng các chủ trương của Chính phủ, Bộ Y 

tế và Nghị quyết của Đảng ban hành theo từng giai đoạn7. 

Đến nay, hệ thống y tế công lập tỉnh Quảng Nam được sắp xếp tinh gọn 

bộ máy, từ 55 đơn vị sự nghiệp còn 33 đơn vị (giảm 22 đơn vị, giảm 34 tổ chức 

bên trong).  

Nhìn chung, hệ thống tổ chức các cơ sở y tế trực thuộc đã được sắp xếp 

tinh gọn theo đúng chủ trương của Chính phủ, Trung ương Đảng. Tuy nhiên, cơ 

cấu các bộ phận bên trong tại từng đơn vị còn thiếu, hoạt động còn lồng ghép 

nhất là các đơn vị TTYT tuyến huyện và các khu vực miền núi, chưa đủ các bộ 

phận chuyên môn hóa nên còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ theo quy định; mạng lưới YTTB đã được kiện toàn theo tiêu chí 

mới của QĐ 1371/QĐ-UBND nhưng vẫn còn chưa phủ 100% thôn, bản, tổ dân 

phố, còn khó khăn về chính sách hỗ trợ YTTB (nhất là ở các tổ dân phố). 

+ Các cơ sở y tế khác: BVĐK Trung ương trực thuộc Bộ Y tế với quy mô 

600 giường bệnh và BV Trường Cao đẳng y tế trực thuộc Trường Cao đẳng Y tế 

tỉnh Quảng Nam, quy mô 40 giường bệnh 

+ Phát triển cơ sở y tế tư nhân 

Thực hiện Nghị quyết 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008 Về đẩy mạnh thực 

hiện chính sách, pháp luật xã hội hóa nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận 

nhiều hình thức dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho hệ thống y tế tư nhân phát triển. Tính đến năm 2020, trên địa 

bàn tỉnh có 07 bệnh viện Đa khoa tư nhân với quy mô 1.140 giường bệnh (tăng 

gấp 2,3 lần về số cơ sở BV và tăng 2,9 lần về quy mô giường bệnh so với năm 

2012), 187 phòng khám chuyên khoa, 18 phòng khám đa khoa (tăng 2,3 lần so 

với 2012), 152 phòng chẩn trị YHCT (giảm 20 phòng), phát triển 151 cơ sở dịch 

vụ y tế; 1.097 cơ sở hành nghề tân dược (tăng gấp 20 lần so với 2012), 17 cơ sở 

hành nghề dược cổ truyền; 10 Công ty và chi nhánh công ty dược - vật tư y tế 

trên địa bàn tỉnh (tăng hơn 3 lần so với 2012).  

- Công tác phát triển nhân lực y tế giai đoạn 2012- 2020  

+ Nhân lực y tế công lập (trực thuộc Sở Y tế) 

Phát triển về số lượng 

Giai đoạn 2012 - 2019, đã tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức y tế 

là 2.279 người (trong đó: Bác sĩ là 253, chiếm 11,1%); hợp đồng chuyên môn là 

2.907 người, (trong đó: hợp đồng bác sĩ là 313, chiếm 11%). Ngoài ra, thực hiện 

các chính sách thu hút bác sĩ đã thu hút được 135 bác sĩ về công tác tại 11 đơn 

vị, tập trung chủ yếu ở các Bệnh viện tuyến tỉnh. Tổng số nhân lực y tế hiện nay 

tại các đơn vị công lập trực thuộc Sở Y tế (thống kê tại thời điểm tháng 9/2019) 

là 6.726 người, so với năm 2012 (4.937), tăng 1,4 lần. 
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Phát triển về chất lượng 

Giai đoạn 2012 – 2019, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo 

nâng cao trình độ chuyên môn y, dược Đại học và sau Đại học là 711 người 

(trong đó Sau Đại học là 333, chiếm 46,8%); đào tạo về quản lý nhà nước, lý 

luận chính trị là 217 lượt; đào tạo mạng lưới y tế thôn là 269 YTTB, 56 CĐTB 

Đào tạo chuyên sâu, ê kíp giai đoạn 2017- 2021 (theo Quyết định 1971/QĐ-

UBND): đào tạo chuyên sâu 24/61 người (đạt 39%); đào tạo ê kíp 50/68 kíp (đạt 

57%). Năm 2020, đang tiếp tục thực hiện, số đào tạo còn lại của kế hoạch. 

Nhìn chung, chất lượng nguồn nhân lực y tế luôn được quan tâm, nâng 

cao trình độ chuyên môn, cơ bản đáp ứng triển khai các nhiệm vụ y tế dự phòng, 

khám bệnh chữa bệnh, một số lĩnh vực KCB chuyên sâu, mũi nhọn của tỉnh 

(Phẫu thuật nội soi ngoại tiêu hóa, tiết niệu, lồng ngực, sản phụ khoa; phẫu thuật 

cắt gan, phẫu thuật nội soi khớp, vạt da tự do vi phẫu, tạo hình thân sống bằng 

cement, phẫu thuật u não, phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, phẫu thuật bệnh 

lý cột sống cổ; phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối; phẫu thuật thần kinh cột 

sống, sọ não, nội soi can thiệp, can thiệp tim mạch qua da như can thiệp mạch 

vành, mạch tạng, mạch chi, tim bẩm sinh; siêu lọc máu, thận nhân tạo; hóa trị và 

phẫu trị điều trị ung thư; sàng lọc trước sinh và sơ sinh…), giám định pháp y, 

giám định y khoa, kiểm nghiệm… 

Tình hình chung nhân lực y tế trên toàn tỉnh 

Nhìn chung, nhân lực y tế phát triển về số lượng, chất lượng đạt chỉ tiêu 

Nghị Quyết 47 đề ra. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế và các quy định hiện 

hành của Bộ Y tế, nhân lực y tế còn thiếu về số lượng, chất lượng, cơ cấu 

chuyên môn còn bất cập, nhất là thiếu bác sĩ, đặc biệt thiếu bác sĩ các chuyên 

ngành tâm thần, pháp y, lao, sản, nhi, dinh dưỡng, lão khoa, YHCT, PHCN, bác 

sĩ hoạt động ở tuyến xã… 

- Công tác phát triển lĩnh vực dược 

+ Tỉ lệ cán bộ quản lý dược được đào tạo từ 50% (2012), tăng lên 100% 

(2015-2019), đạt chỉ tiêu NQ 47 

+ Tỉ lệ TYT xã, phường, thị trấn có cán bộ phụ trách công tác dược từ 40% 

(2012), tăng lên 100% (2015-2019), đạt chỉ tiêu NQ 47 

+ Tỉ lệ khoa dược TTYT huyện, bệnh viện thành phố có Dược sĩ đại học từ 

50% (2012), tăng lên 100% (2015-2019), đạt chỉ tiêu NQ 47 

+ Tỉ lệ xã có có cán bộ phụ trách công tác dược, y học cổ truyền từ 50% 

(2012), tăng lên 100% (2015-2019), đạt chỉ tiêu NQ 47 

+ Tỉ lệ Cơ sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” từ 

50% (2012), tăng lên 100% (2015-2019), đạt chỉ tiêu NQ 47 

+ Tỉ lệ Khoa dược tại các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, tuyến huyện, 

thành phố đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” từ 0% (2012) tăng lên 

60% (2019) và “Thực hành tốt nhà thuốc” từ 0% (2012) tăng lên 100% (2019) 
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+ Tổ chức thực hiện ổn định công tác đấu thầu tập trung, đảm bảo cung 

ứng thuốc cho người bệnh hàng năm; triển khai thực hiện kiểm soát an toàn 

thuốc cho người bệnh thông qua hệ thống kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên 

địa bàn, thực hiện quy chế kê đơn và bán thuốc kê đơn các loại thuốc hóa dược 

trong điều trị ngoại trú.  

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định 

việc kê đơn thuốc, kinh doanh thuốc và thực phẩm chức năng; kiểm tra, phát 

hiện, ngăn chặn việc lưu hành dược liệu giả, kém chất lượng, không rõ nguồn 

gốc trên thị trường.  

Nhìn chung, công tác phát triển lĩnh vực dược đã được đầu tư, hầu hết đạt 

các chỉ tiêu NQ 47 đề ra, góp phần quản lý, kiểm soát thuốc ngày càng chặt chẽ, 

đi vào thường quy. Tuy nhiên, công tác dược còn một số mặt hạn chế như phòng 

kiểm nghiệm dược trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn thực hành tốt phòng thí 

nghiệm-GLP; còn 40% các kho dược chưa đảm bảo tiêu chuẩn "Thực hành tốt 

bảo quản thuốc”. 

Tình hình cải tạo, xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng; hệ thống đốt 
chất thải rắn 

Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng 

Tuyến tỉnh, có 06/12 đơn vị tuyến tỉnh đã được đầu tư xây dựng HTXLCT  

lỏng, đang hoạt động tốt; 03 đơn vị đang được tiếp tục đầu tư xây dựng 

HTXLCT lỏng trong năm 2020 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật- cơ sở 2 và trung 

tâm Kiểm nghiệm Thuốc- Mỹ phẩm- Thực phẩm, BV Da liễu); còn 02 đơn vị 

BV Mắt và Trung tâm Pháp Y công suất chất thải ít nên dùng chung với 

HTXLCT lỏng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật- cơ sở 1; Trung tâm Giám 

định Y khoa dùng chung với BVĐK tỉnh. Như vậy, tính đến 2020, XLCT lỏng 

của CSYT tuyến tỉnh đạt yêu cầu 100%. 

Tuyến huyện, có 16/19 đơn vị đã được đầu tư xây dựng HTXLCT  lỏng, 

đang hoạt động tốt; 02 đơn vị đang được tiếp tục đầu tư xây dựng HTXLCT 

lỏng trong năm 2020 (TTYT huyện Đại Lộc, TTYT huyện Núi Thành); 01 đơn 

vị (TTYT Tp Hội An) chưa có HTXLCTL, đơn vị này chưa có phòng khám 

Tính đến năm 2020, XLCTL của các CSYT tuyến huyện có KCB đạt yêu cầu 

100% . 

Tuyến xã, 02/09 PKĐKKV có HTXLCT lỏng (PKĐK khu CN Điện Nam-

Điện Ngọc và PKĐKKV Đông Quế Sơn); còn 07 PKĐKKV và 236 TYT xã 

không có đầu tư HTXLCTL. NQ 47 chưa đề cập tới XLCTL tuyến xã. 

 Đầu tư xây dựng Hệ thống đốt chất thải rắn 

Nhìn chung, giai đoạn 2012-2020, cơ sở hạ tầng của các đơn vị tuyến tỉnh 

đã được đầu tư nâng cấp, một số hạng mục được xây mới, cơ bản đảm bảo hoạt 

động; riêng Bệnh viện Y học cổ truyền còn nhiều hạng mục xuống cấp chưa 

được đầu tư (đã có Quyết định phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 142.077 

triệu đồng, tuy nhiên chỉ mới được bố trí 9,5% vốn/Tổng mức); các đơn vị tuyến 

huyện đã được đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hạng mục cơ bản, còn nhiều hạng 
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mục xuống cấp cần sữa chữa, xây mới; 03 đơn vị có CSHT xuống cấp nặng hiện 

nay là TTYT huyện Nam Giang, TTYT huyện Thăng Bình và BVĐK thành phố 

Hội An; đối với tuyến xã, còn 40% TYT xã có nhu cầu đầu tư nâng cấp, sữa 

chữa (trong đó 25% TYT xã có nhu cầu đầu tư xây mới). 

- Công tác đầu tư trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế toàn tỉnh 

+ Tuyến tỉnh 

Trang thiết bị cơ bản: Nhìn chung, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và 

các trung tâm chuyên khoa có đầy đủ các trang thiết bị y tế cơ bản phục vụ công 

tác chuyên môn. Tuy nhiên, trang thiết bị đã được trang bị qua nhiều giai đoạn 

nên có nhiều trang thiết bị cũ, hỏng, không đồng bộ, được đầu tư thay thế, bổ 

sung hàng năm.  

Trang thiết bị kỹ thuật cao: Trong những năm gần đây, các đơn vị tuyến 

tỉnh, đặc biệt là 03 BVĐK tuyến tỉnh đã được trang bị nhiều máy móc và thiết bị 

y tế kỹ thuật cao, hiện đại từ nhiều nguồn khác nhau (ngân sách tỉnh, xã hội hóa, 

viện trợ) như máy chụp cắt lớp điện toán 64 lát cắt, máy chụp cộng hưởng từ 

(MRI), máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), hệ thống mổ nội soi, hệ thống 

nội soi chẩn đoán, máy huyết học tự động, máy sinh hóa tự động, máy xét 

nghiệm miễn dịch hóa phát quang, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y 

khoa (HT PACS), máy thở, máy siêu âm chẩn đoán, máy điện tim, máy hồi sức 

tim phổi, máy ECMO…. Cơ bản đã đáp ứng TTB kỹ thuật cao cho các BV 

tuyến tỉnh. 

Phương tiện xe cấp cứu, phòng chống dịch: Hiện tại xe chuyên dùng 

tuyến tỉnh có tổng cộng 37 xe, trong đó 17 xe hết giá trị khấu hao tài sản, 06 xe 

gần hết niên hạn sử dụng, đề xuất thanh lý 5 xe8. Còn đơn vị chưa có xe chuyên 

dùng (chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; TT Kiểm nghiệm Thuốc-Mỹ phẩm-

Thực phẩm); đơn vị thiếu nhiều xe cấp cứu nhất là TT.VCCC1159. Hầu hết các 

đơn vị tuyến tỉnh đều cần được thay thế, bổ sung xe theo định mức (60 xe cho 

17 đơn vị tuyến tỉnh). 

+ Tuyến huyện  

Trang thiết bị cơ bản đáp ứng từ 50- 80% nhu cầu phục vụ các chuyên 

khoa của công tác khám chữa bệnh. Cũng được trang bị nhiều giai đoạn, nên đã 

cũ, không đồng bộ và được bổ sung, thay thế hàng năm. 

Trang thiết bị kỹ thuật cao cũng được đầu tư cho một số bệnh viện tuyến 

huyện như hệ thống mổ nội soi (TTYT Tây Giang, TTYT Quế Sơn…), hệ thống 

nội soi chẩn đoán, siêu âm chẩn đoán, máy XQ kỹ thuật số… 

Trang thiết bị y tế dự phòng đáp ứng cơ bản phục vụ cho công tác phòng 

chống dịch bệnh, kiểm soát bệnh tật, được đầu tư bổ sung, thay thế hàng năm. 

Tuy nhiên, một số máy móc, thiết bị cho công tác khám sàng lọc trong chương 

trình phòng chống lao đã hư hỏng như tủ hot hoặc tủ an toàn sinh học cấp I, kính 
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hiển vi quang học; chưa có máy đo chức năng hô hấp, máy khí dung phục vụ 

chương trình phòng chống hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… 

Phương tiện xe chuyên dùng: tổng cộng tuyến huyện hiện có 35 xe, đề 

nghị thanh lý 07 xe, mới đáp ứng được 50% số xe chuyên dùng (nhu cầu theo 

định mức là 56 xe). 

+ Tuyến xã 

TTB thiết yếu phục vụ khám chữa bệnh tại tuyến xã còn gặp nhiều khó 

khăn. Trong 02 năm gần đây, ngân sách tỉnh đầu tư tập trung trang thiết bị cho 

hầu hết các xã vùng 3 (vùng khó khăn). 

Qua khảo sát năm 2019, so với danh mục trang thiết bị y tế xã quy định tại 

Quyết định 4389/2018/QĐ-BYT10, tỷ lệ TYT xã có số lượng danh mục TTB 

theo vùng đạt trên 90% là 27/244 (11%); từ 70 - dưới 90% là 19 /244 (8%); từ 

50 - dưới 70% là 86 /244 (35%); dưới 50% là 112 /244 (46%). Trong số xã TTB 

dưới 50%, vùng 1: 16/60 xã (27%); vùng 2: 49/96 (51%), vùng 3: 47/88 (53%). 

- Đánh giá mức xếp hạng của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập 

+ Tuyến tỉnh: Có 14 đơn vị tuyến tỉnh được đánh giá xếp hạng đơn vị theo 

thông tư 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế. 

Về xếp hạng bệnh viện: 04/09 (44,4%) bệnh viện xếp hạng II11; 05/09 

(56,6%) BV xếp hạng III12. Trong đó, có 02 BVĐK tỉnh và BVĐKMNPB đang 

phấn đấu xây dựng BV hạng I. 

Về xếp hạng trung tâm: 02/05 (40%) trung tâm xếp hạng II; 03/05 (60%) 

trung tâm xếp hạng III13.  

So với chỉ tiêu NQ 47, một số đơn vị chưa đạt mức phân hạng theo chỉ 

tiêu NQ 47 đề ra như BVĐK tỉnh chưa đạt BV hạng I; BV YHCT, BV Phạm 

Ngọc Thạch chưa đạt BV hạng II.  

+ Tuyến huyện: Có 15/15 đơn vị TTYT huyện có giường bệnh được xếp 

hạng bệnh viện và xếp mức hạng III, đạt chỉ tiêu NQ 47. 

+ Tuyến xã: Có 203/244 xã (83,1%) đạt Chuẩn Quốc gia y tế xã, vượt chỉ 

tiêu NQ 47 (80%). 

- Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND 

+ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 

 07/12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu NQ 47 đề 

ra: 
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Đạt 8,36 bác sĩ, 53 cán bộ y tế/vạn dân (NQ 47: đạt 08 bác sĩ, 52 cán bộ y 

tế/vạn dân vào năm 2020). 

Đạt 38 giường bệnh/ vạn dân (NQ 47: đạt 26 giường bệnh/vạn dân vào năm 

2020). 

Đạt 83,1% xã đạt Chuẩn quốc gia về y tế (NQ 47: đạt 80% vào năm 

2020). 

100% thôn, bản có từ 01 đến 02 nhân viên y tế hoạt động (được đào tạo 

trình độ sơ học y trở lên) (NQ 47: 100% thôn bản có NVYTTB có trình độ sơ 

học y trở lên 

100% cán bộ quản lý về dược được đào tạo về quản lý; 100% trạm y tế 

xã, phường, thị trấn có cán bộ phụ trách công tác dược, y học cổ truyền; 100% 

khoa dược có dược sĩ đại học tại trung tâm y tế, bệnh viện ở các thành phố, 

huyện đồng bằng, các huyện miền núi ( NQ 47: đạt 100%) 

100% cơ sở bán lẻ thuốc đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”; 100 

% khoa dược tại các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, tuyến huyện, thành phố 

“Thực hành tốt nhà thuốc”  

100% cơ sở điều trị công lập có hệ thống xử lý chất thải lỏng đạt yêu cầu 

(NQ 47: đạt 100%) 

03/12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt NQ 47: 

 Nâng cấp, xây dựng mới các cơ quan, đơn vị của ngành y tế: đạt được  

15/17 (88,2%) nội dung về cơ sở hạ tầng (NQ 47: 17 nội dung về cơ sở hạ tầng); 

Nâng cấp BVYHCT chỉ đạt 9,5% vốn đầu tư; BVĐK tỉnh chưa đạt hạng I; còn 

05/06 trạm cấp cứu 115 chưa được đầu tư (nhu cầu thực tế hiện nay, chỉ còn thiếu 

02 trạm cấp cứu 115 tại Điện Bàn và Núi Thành; các trạm tại Đại Lộc, Hiệp Đức 

và Tiên Phước không cần thiết đầu tư xây dựng nữa) 

Đầu tư trang thiết bị theo danh mục quy định của Bộ Y tế từng tuyến điều 

trị: chưa đạt 80% danh mục từng tuyến điều trị (NQ 47: đạt 80% và đạt 100% 

vào năm 2020) 

Chỉ có 60% khoa dược tại các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, tuyến 

huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” (NQ 47 đề ra: 

100 %). 

 02/12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu không còn phù hợp: 

 Chỉ tiêu 100% trường học (kể cả trường chuyên nghiệp) có bộ phận y tế 

tại trường: Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3427/QĐ-UBND 

ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức 

ngành y tế. Theo đó, nhiệm vụ y tế trường học sẽ được giao về trạm y tế xã 

quản lý; 

 Chỉ tiêu 80% cơ sở đủ điều kiện xử lý chất thải rắn y tế và đạt 100% vào 

năm 2020: Hiện nay, đầu tư lò đốt xử lý chất thải rắn y tế không còn phù hợp; 
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các CSYT triển khai thực hiện Hợp đồng thu gom rác thải y tế với Công ty Môi 

trường- Đô thị đảm bảo được xử lý đúng quy định. 

+ Cải thiện các chỉ số y tế dự phòng 

Phòng chống dịch bệnh: Ngăn chặn và khống chế được một số dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm, không có dịch bệnh lớn xảy ra, kiểm soát không 

để xâm nhập các dịch, bệnh mới nổi (Ebola, MERS-CoV, Covid-19...); duy trì 

được tỷ lệ TCMR đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ trong độ 

tuổi sinh đẻ đạt trên 90%. Đã thanh toán được bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh 

và duy trì được đến nay. 

Các bệnh truyền nhiễm được khống chế và giảm dần như: Số ca mắc sốt 

rét từ 1.016 (năm 2012), giảm xuống còn 80 (2019) không có tử vong do sốt rét, 

ước 2020 tỉ lệ mắc sốt rét khống chế dưới 0,15/1.000 dân giảm tỷ lệ mắc/1.000 

dân <0,15, tỷ lệ chết  dưới 0,02/100.000 dân; Thanh toán bệnh phong quy mô 

cấp huyện, dự kiến đến 2020 thanh toán bệnh phong 12/12 huyện, giảm mắc mới 

bệnh nhân phong dưới 0,02/100.000 dân; Số ca mắc mới và tử vong do 

HIV/AIDS giảm dần: từ 54/16 (2012), xuống còn 42/04 (2019), ước 2020 còn 

40/04; tỷ lệ mắc trong cộng đồng dưới 0,1%; Tỷ lệ mắc và từ 110/100.000 dân 

số và tử vong do lao 3,7% (năm 2012), giảm còn 100/100.000 dân số và tỷ lệ tử 

vong là 2,3% (2019) và duy trì những năm tiếp theo;  

Dịch bệnh xuất huyết diễn biễn phức tạp, năm 2012 có 495 ca mắc; năm 

2019 có 11.429 ca mắc. Tuy nhiên, đã có biện pháp ngăn chặn không để lây lan 

diện rộng, không có tử vong do SXH. 

Dự phòng và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm: đã bước đầu triển khai 

quản lý bệnh không lây nhiễm trong thời gian qua, tiến tới quản lý thường quy 

thông qua hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử; khám phát hiện, quản lý 1.599 bệnh 

nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và 994 bệnh nhân hen phế quản; phát hiện, 

quản lý điều trị 3.798 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 3.645 bệnh nhân động kinh, 

60 bệnh nhân trầm cảm và các rối loạn tâm thần khác là 719. Tỷ lệ được điều trị 

94,1%; tỷ lệ xã quản lý, theo dõi bệnh nhân rối loạn tâm thần đạt 83,2%. 

Vệ sinh môi trường: tỉ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ 90% 

(2012), tăng lên 92% (2019); tỉ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh từ 79,3% 

(2012) tăng lên 100%; ước 2020: 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch, 93% có 

nhà tiêu HVS. 

+ Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh  

Số lượt khám chữa bệnh ngày càng tăng, trung bình số lượt người dân đến 

khám bệnh trong 3 năm gần đây là 2.792.722 lượt, trung bình mỗi người dân 

khám 1,86 lần/năm. 

Áp dụng thường quy Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, xây dựng cơ sở 

xanh đẹp, thực hiện quy tắc ứng xử, thay đổi thái độ phục vụ của CBYT hướng 

tới sự hài lòng của người bệnh đã được quan tâm và thực hiện thường xuyên tại 

các bệnh viện, chất lượng bệnh viện ngày càng được cải thiện. 
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Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai như: Phẫu thuật nội soi 

ngoại tiêu hóa, tiết niệu, lồng ngực, Sản phụ khoa; phẫu thuật cắt gan, phẫu thuật 

nội soi khớp, vạt da tự do vi phẫu, tạo hình thân sống bằng cement, phẫu thuật u 

não, phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, phẫu thuật bệnh lý cột sống cổ; phẫu 

thuật thay khớp háng, khớp gối; phẫu thuật thần kinh cột sống, sọ não, nội soi 

can thiệp, can thiệp tim mạch qua da như can thiệp mạch vành, mạch tạng, mạch 

chi, tim bẩm sinh; siêu lọc máu, thận nhân tạo; hóa trị và phẫu trị điều trị ung 

thư…;  

Lĩnh vực YHCT, PHCN đã được quan tâm đầu tư; hầu hết các bệnh viện 

Đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện tuyến huyện đã triển khai KCB bằng YHCT và 

dịch vụ kỹ thuật PHCN. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Về nhân lực 

Về nhân lực y tế, so với chỉ tiêu NQ 47 đã đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, 

so với các quy định của Bộ Y tế về chuyên môn hiện hành, nhân lực y tế toàn 

ngành còn bất cập về cơ cấu và còn thiếu nhiều bác sĩ; dẫn đến không có bác sĩ 

đào tạo chuyên khoa, chuyên sâu trên các lĩnh vực y, nhất là một số lĩnh vực đặc 

thù (như chuyên khoa tâm thần, giám định pháp y, chuyên ngành lao và bệnh 

phổi…) và thiếu ở cả 3 tuyến tỉnh, huyện, xã. 

Nguyên nhân: Thiếu bác sĩ nằm trong tình hình chung của cả nước. Ngoài 

ra, trên địa bàn tỉnh, phát triển nhiều bệnh viện tư nhân, chênh lệch về thu nhập 

giữa BV công – BV tư, không còn chính sách thu hút, dẫn đến nguồn nhân lực 

bác sĩ về các đơn vị y tế công lập ít, cộng thêm việc di chuyển bác sĩ từ bệnh 

viện công lập ra bệnh viện tư nhân. Do vậy, đơn vị y tế công lập đã thiếu, càng 

thêm thiếu. 

- Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị 

So với NQ 47, chưa đạt chỉ tiêu về đầu tư cơ sở hạ tầng, như Dự án nâng 

cấp BVYHCT mới chỉ bố trí vốn ngân sách địa phương triển khai đầu tư các hạng 

mục cấp thiết đạt 9,5%  so với tổng mức dự án được duyệt; còn trạm cấp cứu 115 

chưa được đầu tư; BVĐK tỉnh chưa đạt CSHT của BV hạng I; BV YHCT, BV 

Phạm Ngọc Thạch chưa đạt hạng II; Đầu tư trang thiết bị theo danh mục quy định 

của Bộ Y tế từng tuyến điều trị: chưa đạt 80% danh mục từng tuyến điều trị; 

Còn 40% khoa dược tại các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, tuyến huyện, thành 

phố chưa đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc”. Thực trạng hầu hết tại 

các bệnh viện hiện nay, các kho bảo quản thuốc tân dược; kho bảo quản thuốc, 

nguyên liệu thuốc cổ truyền; kho bảo quản vắc xin; kho bảo quản vật tư y tế, 

kho bảo quản hóa chất; nhà thuốc bệnh viện; phòng cấp phát thuốc đều chưa đạt 

các điều kiện về GSP theo Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của 

Bộ Y tế về việc thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

Nguyên nhân: Trong những năm qua, nguồn lực có tập trung và đầu tư cơ sơ 

hạ tầng cho y tế, nhưng do nguồn vốn hạn chế, bố trí nhiều giai đoạn, không tập 

trung, dẫn đến các công trình khi hoàn thành khớp nối không đồng bộ, một số hạng 
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mục công trình được đầu tư giai đoạn đầu của dự án năm 1997 đến nay đã hơn 20 

năm, xuống cấp trầm trọng, công năng không còn phù hợp với việc khám chữa 

bệnh hiện nay, đặc biệt là các khu kỹ thuật, khu khám cấp cứu, phòng xét nghiệm 

và hạ tầng kỹ thuật: cấp điện, cấp nước, mạng thông tin liên lạc... 

c) Đề xuất, kiến nghị 

Đề xuất tiếp tục xây dựng Đề án phát triển sự nghiệp y tế, dân số giai 

đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm huy động nguồn lực, đảm 

bảo sự đầu tư đồng bộ, toàn diện, chuyên sâu để xây dựng, phát triển hệ thống y 

tế theo hướng hiện đại, toàn diện để đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế 

trên các lĩnh vực của y tế, đáp ứng được nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh 

tế xã hội của tỉnh. 

7. Nghị quyết số 82/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 về phân bổ kinh 

phí hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất 

trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của 

Chính phủ. 

a) Kết quả đạt được  

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/2015/NQ-CP ngày 13/4/2015 về 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa thay thế Nghị quyết số 42/2012/NQ-CP ngày 

11/5/2012 của Chính phủ. Như vậy, căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Nghị 

quyết số 82/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh đã được thay thế; 

theo đó nội dung quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa hiện 

nay thực hiện theo Nghị quyết 35 của Chính phủ và Nghị quyết 203/2016/NQ-

HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh. 

b) Đề xuất 

Công bố Nghị quyết số 82/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND 

tỉnh hết hiệu lực thi hành. 

8. Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 về Quy hoạch 

bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 

a) Kết quả đạt được 

- Công tác bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng, đã tiếp nhận và triển 

khai thực hiện nhiều dự án, chương trình, phát triển rừng, trồng rừng và trồng 

rừng trong nhân dân. Thực hiện khoán quản lý bảo vệ rừng hơn 1.968.438 lượt 

ha, thông qua các hình thức giao khoán như giao cho hộ gia đình, nhóm hộ, cộng 

đồng dân cư, tổ đội quản lý bảo vệ rừng. Diện tích rừng trồng mới tập trung bình 

quân trên 18.300 ha/năm .  

- Độ che phủ rừng tăng hàng năm, năm 2019 đạt 59,44% (năm 2015 là 

51,5%). Khối lượng khai thác gỗ rừng trồng tăng nhanh, năm 2019 đạt khoảng 

1.320.000 m3 (năm 2015: 844.060 m3); không chỉ người trồng rừng làm giàu, mà 

nghề rừng giải quyết công ăn việc làm và thu nhập cho hàng ngàn lao động 
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trong các khâu trồng, khai thác; trồng rừng sản xuất đã cùng với phát triển cây 

dược liệu đã mở ra một hướng giảm nghèo cho cư dân vùng núi. 

 - Năng suất rừng và chất lượng rừng được nâng cao, tăng sản phẩm gỗ 

qua chế biến; phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm 

trong lâm nghiệp; phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ; năng suất rừng từ 

70,8 m3/ha (năm 2015), đến năm 2019 đạt trên 80 m3/ha.  

- Nâng cao giá trị của gỗ rừng trồng thông qua các tiêu chí của quản lý 

rừng bền vững (FSC): đến nay tổng diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ 

rừng FSC là trên 4.327 ha, dự kiến năm 2020 là 9.320 ha, đạt 93,20% KH đề ra 

(năm 2016: 1.708 ha).  

- Kết quả bước đầu về triển khai các cơ chế hỗ trợ phát triển dược liệu, 

sâm Ngọc Linh, quế Trà My, thuê môi trường rừng đạt kết quả. Xây dựng được 

4 vườn bảo tồn (Đảng sâm, Sa nhân, Ba kích, diện tích 25 ha), trồng mới 433,9 

ha cây dược liệu; có khoảng 3.500 hộ tham gia phát triển cây sâm Ngọc Linh từ 

nguồn vốn tín dụng; mở rộng diện tích gần 1.000 ha cây quế. Đến nay, có 09 tổ 

chức thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh, với diện tích 313,57 ha, có 29 

nhóm hộ với 453 hộ gia đình tại 6 xã (Trà Linh, Trà Cang, Trà Nam, Trà Leng, 

Trà Dơn, Trà Tập) với diện tích 428,96 ha. 

- Phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ: Chủ yếu phát triển xuất khẩu 

sản phẩm chế biến gỗ và lâm sản của ngành chế biến gỗ Quảng Nam sang các 

nước phát triển như: Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, 

Nga; tuy nhiên do yêu cầu của thị trường đòi hỏi nguồn nguyên liệu đầu vào 

phải có chứng chỉ rừng FSC, nên thương hiệu đồ gỗ tỉnh Quảng Nam trên thị 

trường thế giới chưa được khẳng định. 

b) Đề xuất, kiến nghị 

Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 và Nghị quyết số 

44/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020. Quy 

hoạch này sẽ được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Quảng Nam theo quy định của 

Luật Quy hoạch, do đó các Nghị quyết này sẽ không được tiếp tục xây dựng mới 

trong thời gian đến. 

9. Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 về sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-HDDND ngày 22/4/2010 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam 

a) Kết quả đạt được 

- Về nội dung "Đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn 

tỉnh 02 dự án thủy điện: Thủy điện Hà Ra tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam 

Giang và thủy điện Bồng Miêu tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh": 

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công 

Thương Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận 

hành khai thác công trình thủy điện; ngày 07/8/2013, UBND tỉnh có Công văn 
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số 2924/UBND-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ điện vừa và 

nhỏ trên địa bàn tỉnh đề nghị Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt để UBND 

tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện. 

 Ngày 11/3/2014, Bộ Công Thương có Văn bản số 1833/BCT-TCNL về 

việc thông báo kết quả rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác 

các công trình thuỷ điện báo cáo Quốc hội khoá XIII - kỳ họp thứ 6 với nội 

dung: Chính phủ đã có Báo cáo số 369/BC-CP ngày 04/10/2013 trình Quốc hội 

về kết quả rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành và khai thác các công 

trình thuỷ điện trên địa bàn cả nước. Theo đó, danh mục các dự án sau khi rà 

soát bao gồm các dự án, vị trí tiềm năng thuỷ điện và bậc thang thuỷ điện loại 

khỏi quy hoạch, tạm dừng chưa đầu tư xây dựng trước năm 2015, các dự án thuỷ 

điện cần tiếp tục rà soát, được Chính phủ báo cáo trước Quốc hội và được Quốc 

hội thông qua tại Nghị quyết số 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013. Trong đó, loại 

khỏi quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh 02 dự án thuỷ điện: Thuỷ 

điện Hà Ra và thuỷ điện Bồng Miêu. 

- Về nội dung "Bổ sung vào quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn 

tỉnh dự án Thủy điện Ag Rồng tại xã A Tiêng, huyện Tây Giang (công suất dự 

kiến là 1MW, điện lượng dự kiến là 4,0 triệu kWh/năm)": 

Căn cứ Công văn số 82/HĐND-TTHĐ ngày 12/7/2011 của Thường trực 

HĐND tỉnh về thống nhất chủ trương bổ sung quy hoạch DATĐ Ag Rồng, ngày 

04/01/2012, UBND tỉnh đã có Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 về 

việc Phê duyệt bổ sung dự án thủy điện Ag Rồng, xã A Tiêng, huyện Tây Giang 

vào Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Thực hiện Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội 

nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã giao cho Sở Công 

Thương chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan rà soát ảnh 

hưởng đến đất rừng của các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh tại Văn 

bản số 3894/UBND-KTN ngày 16/8/2016. 

Sau khi rà soát đối với 17 dự án thủy điện chưa triển khai đầu tư, các Sở, 

ngành và địa phương thống nhất đề nghị UBND tỉnh loại khỏi Quy hoạch dự án 

thủy điện Ag Rồng do chiếm dụng đất các loại vượt quá quy định và ảnh hưởng 

lớn đến đất rừng (tổng diện tích chiếm đất là 35,66ha; bình quân 35,66ha/1MW). 

Ngày 19/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông 

qua Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết số 161/2010/NQ-

HĐND ngày 22/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy 

điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; theo đó, đưa ra khỏi Quy hoạch 

thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh dự án thủy điện Ag Rồng tại xã A Tiêng, 

huyện Tây Giang. 

Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ Công 

Thương và đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam tại Văn bản số 4694/UBND-
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KTN ngày 05/9/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 746/QĐ-

BCT ngày 06/3/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy điện 

vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam; theo đó, Bộ Công Thương đã phê duyệt loại khỏi 

Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam dự án thủy điện Ag Rồng tại 

xã A Tiêng, huyện Tây Giang. 

Như vậy, đến nay 03 dự án hủy điện Hà Ra tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện 

Nam Giang; thủy điện Bồng Miêu tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh; thủy điện 

Ag Rồng tại xã A Tiêng, huyện Tây Giang thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị 

quyết số 79/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 đã không còn có trong Quy hoạch 

thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam. 

b) Đề xuất, kiến nghị 

Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 về sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 161/2010/NQ-HDDND ngày 22/4/2010 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khóa VII về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

đã triển khai thực hiện xong; đề nghị công bố Nghị quyết hết hiệu lực. 

10. Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 Quy hoạch 

thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị 

quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

số 126/2014/NQ-HĐND 

 a)  Kết quả đạt được 

 Theo quy hoạch, trừ khác khu vực quy hoạch dự trữ, trên địa bàn tỉnh được 

quy hoạch 660 điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó: 

- Cát, sỏi:   231 vị trí; 

- Đá xây dựng:  107 vị trí; 

- Sét gạch, ngói:  104 vị trí; 

- Đất san lấp:   218 vị trí; 

Theo số liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay UBND tỉnh đã cấp 

phép khai thác cho 71 vị trí thuộc quy hoạch, trong đó: 

- Cát, sỏi:   40 vị trí; Tỉ lệ so với quy hoạch: 17,3% 

- Đá xây dựng:  16 vị trí; Tỉ lệ so với quy hoạch: 15,0% 

- Sét gạch, ngói:  12 vị trí;  Tỉ lệ so với quy hoạch: 11,5% 

- Đất san lấp:   3 vị trí; Tỉ lệ so với quy hoạch: 1,38% 

Trong quá trình tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện quy hoạch, Sở 

Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các Sở, ngành thực hiện đảm bảo 

nguyên tắc hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, bảo vệ được môi trường, cảnh 

quan, di tích, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên khác, đảm bảo an ninh – 

quốc phòng; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người lao 

động và người dân nơi có khoáng sản được khai thác. 



88 

 

 

 b)  Tồn tại, hạn chế 

 Trải qua thời gian hơn 05 năm, một số khu vực có trong quy hoạch đã 

thay đổi địa hình, dòng chảy làm thay đổi khu vực khoáng sản (đối với các vị trí 

quy hoạch mỏ cát), một số vị trí đã phê duyệt quy hoạch nhưng khi khảo sát, đề 

xuất thăm dò, khai thác chưa có giao thông kết nối, ảnh hưởng khu vực dân cư, 

môi trường. Do đó, các địa phương đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch làm 

cơ sở thực hiện thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác, phục vụ nhu cầu vật liệu 

thông thường của địa phương trong thời gian qua cơ bản đáp ứng được nhu cầu 

nguyên vật liệu tại địa phương, giải quyết được việc làm cho người lao động.  

c) Đề xuất, kiến nghị 

 Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, để sắp xếp lại hoạt động khai thác khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh có kế hoạch lập 

“Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXDTT lồng ghép 

với Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng và Quy hoạch hệ thống bến bãi tập kết 

vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2035”. 

Ngày 24/11/2017, Quốc hội thông qua Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; 

theo đó Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXDTT  

thuộc danh mục quy hoạch ngành quốc gia, đã được Thủ tướng Chính phủ giao 

Bộ Xây dựng chủ trì lập quy hoạch tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 

09/8/2018. Theo ý kiến của Bộ Xây dựng, trong nội dung của Luật Quy hoạch 

chưa quy định rõ về nội hàm trong danh mục quy hoạch ngành quốc gia, danh 

mục các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và quy hoạch tỉnh đối với 

quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường thuộc thẩm quyền của địa phương; Đồng thời, hiện nay Chính phủ chưa 

ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch nên chưa có cơ sở xem 

xét, tham mưu thống nhất tổ chức lập quy hoạch. UBND tỉnh đã có chủ trương rà 

soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để 

tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

Do đó, công tác sắp xếp lại hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ 

được Sở Xây dựng tổ chức lập và tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. Đề xuất tiếp tục thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, giai 

đoạn từ nay đến khi có Quy hoạch tỉnh, trường hợp có nhu cầu cần thiết phải bổ 

sung quy hoạch, các địa phương chủ động đề xuất để Sở Xây dựng phối hợp các 

Sở, ngành liên quan kiểm tra, tham mưu HĐND tỉnh xem xét, giải quyết từng 

trường hợp cụ thể. 

11. Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014; Nghị quyết số 

07/NQ-HĐND ngày 19/7/2014 Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  

a) Kết quả thực hiện Nghị quyết 

- Về phát triển nhà ở tại đô thị 
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Trong những năm qua, các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi cả 

nước. Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, ở thời điểm này, các chủ 

trương kêu gọi, thu hút đầu tư cùng với các quy hoạch xây dựng đô thị, chương 

trình phát triển đô thị, phát triển nhà ở triển khai tích tích cực. Tốc độ đô thị hoá 

trên địa bàn tỉnh diễn ra khá nhanh. Nhu cầu nhà ở khu vực đô thị đã được cải 

thiện đáng kể, số lượng nhà ở, diện tích xây dựng nhà ở tăng cao do việc xây 

dựng mới, cải tạo nhà ở của người dân sống ở đô thị diễn ra trên quy mô rộng. 

Nhiều dự án khu nhà ở, khu đô thị đã và đang được đầu tư xây dựng, tạo nguồn 

quỹ đất dồi dào, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân vùng đô thị xây 

dựng nhà ở. 

Các khu dân cư mới ở đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ, 

nhiều khu dân cư đầu tư hạ tầng được đầu tư hiện đại, góp phần tạo nên bộ mặt 

mới cho các đô thị. Chất lượng nhà ở được nâng cao. Người dân ngày càng quan 

tâm hơn đến việc đầu tư, sở hữu những ngôi nhà khang trang, hiện đại. 

- Về phát triển nhà ở tại nông thôn 

Tại khu vực nông thôn, nhà ở đã có bước phát triển nhanh. Người dân khu 

vực nông thôn ngày càng quan tâm đến việc xây dựng nhà ở nhằm có nơi ở ổn 

định để tạo lập cuộc sống. Chất lượng nhà ở khu vực nông thôn ngày càng được 

nâng cao. Nhà ở có quy mô hiện đại, kiên cố xuất hiện ngày càng nhiều. Nhà ở 

thiếu kiên cố, nhà ở tạm ngày càng ít, nhiều nơi không còn tồn tại. 

Các chương trình hỗ trợ về nhà ở của Chính phủ (hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 

khu vực nông thôn, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo xây dựng nhà phòng tránh bão lụt, 

hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở..) đã phát huy hiệu quả, 

giúp các hộ gia đình nghèo có điều kiện tạo lập nhà ở. Việc thực hiện Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo bộ mặt mới cho khu vực 

nông thôn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư xây 

dựng và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho 

người dân ở khu vực nông thôn. 

b) Tồn tại, hạn chế 

Trong giai đoạn vừa qua, việc triển khai thực hiện chương trình phát triển 

nhà ở của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, thu hút được nguồn lực lớn 

từ xã hội, đóng góp vào việc nâng cấp diện mạo của các đô thị, chất lượng cuộc 

sống của người dân thành thị nâng cao, nhiều hộ gia đình chính sách đã được cải 

thiện về nhà ở. Nguồn thu từ bất động sản nhà ở tăng, góp phần đáng kể cho ngân 

sách địa phương. Nhiều đô thị chuẩn mực như Khu phố chợ Nam Phước, Khu 

phố chợ Vĩnh Điện,.. hình thành, có tác động tích cực đến hình ảnh đô thị tỉnh 

Quảng Nam. Tuy nhiên, do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế và đặc điểm dân cư, 

điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán của người dân có phần đặc thù; vì vậy, 

việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở còn chưa đáp ứng đòi hỏi thực tế của 

các đối tượng có nhu cầu về nhà ở trong xã hội. 

c)  Đề xuất, kiến nghị 
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- Thực hiện Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019 của Bộ Xây dựng, 

trong đó: đối với các địa phương đã có Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở 

nhưng chưa có giai đoạn 2020-2030 thì tổ chức xây dựng, điều chỉnh chương 

trình, kế hoạch phát triển nhà ở. Hiện nay, Sở Xây dựng đang rà soát để báo cáo 

UBND tỉnh chủ trương về việc xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát 

triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030. 

- Dự kiến quý III đến Quý IV/2020, trên cơ sở kết quả rà soát việc triển khai 

thực hiện chương trình phát triển nhà ở, UBND tỉnh xin chủ trương điều chỉnh 

chương trình phát triển nhà ở để bổ sung các chỉ tiêu chương trình trong giai đoạn 

2020-2030. 

12. Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh v/v thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tỉnh Quảng Nam. 

a) Kết quả đạt được  

Căn cứ Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo 

lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v thành lập Quỹ Bảo lãnh tín 

dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam với mức vốn điều lệ Ngân sách 

tỉnh cấp ban đầu là 30 tỷ đồng (ba mươi tỷ đồng);  

Ngày 08/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2018/NĐ-CP về 

việc thành lập, tổ chức và hoạt động của  Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 

số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, tại 

khoản 1 Điều 5 quy định: “Vốn điều lệ thực có tối thiểu tại thời điểm thành lập 

Quỹ bảo lãnh tín dụng là 100 (một trăm) tỷ đồng do ngân sách cấp tỉnh cấp” 

Do thực tế về hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam (thành lập theo Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ) và khả năng cân đối vốn điều lệ để thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng 

theo Nghị định số 34/2018/NĐ-CP (tối thiểu 100 tỷ đồng, tăng thêm 70 tỷ 

đồng), UBND tỉnh có Công văn số 2214/UBND-KTTH ngày 02/5/2018 báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh chưa trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

192/2015/NQ-HĐND và Thường trực HĐND tỉnh đã có Công văn số 

121/HĐND-VP ngày 10/5/2018 đã thống nhất không đưa nội dung sửa đổi, bổ 

sung Nghị quyết 192/2015/NQ-HĐND về thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ) vào 

Chương trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa IX; đồng thời đối với việc thực 

hiện bảo lãnh đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, TT HĐND tỉnh 

đề nghị UBND tỉnh căn cứ Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của 

Chính phủ để thực hiện theo đúng quy định.  
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Thực hiện Công văn số 121/HĐND-VP ngày 10/5/2018 của HĐND tỉnh 

(nói trên), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2955/QĐ-UBND ngày 

02/10/2018 phê duyệt danh mục, lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam bảo lãnh tín dụng, giai đoạn 2018-2020; Quyết định 

số 2977/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 kiện toàn sắp xếp các Quỹ: Đầu tư phát 

triển, Phát triển đất, Hỗ trợ ngư dân, Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, theo đó đã kiện toàn tổ chức bộ máy (thành lập 01 Hội đồng quản lý để 

quản lý các Quỹ;  Thành lập 01 Ban Kiểm soát để thực hiện kiểm tra, giám sát 

các Quỹ; Sử dụng bộ máy điều hành, con dấu hiện có của Quỹ Đầu tư phát triển 

Quảng Nam để tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động các Quỹ); 

Ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển quản lý hoạt động và nguồn vốn các Quỹ; 

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động làm cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ, 

hoạt động của Quỹ. 

Đến nay, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng 

Nam đã bàn giao hồ sơ sổ sách, nguồn vốn hoạt động của Quỹ cho Quỹ Đầu tư 

phát triển tỉnh, không thành lập tổ chức bộ máy riêng.  

b) Đề xuất, kiến nghị  

Công bố hết hiệu lực đối với Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam. 

13. Nghị quyết số 194/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 Quy hoạch 

bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 và định hướng 2030  

a) Kết quả thực hiện 

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện cơ chế bảo tồn, 

khuyến khích cây Sâm Ngọc Linh theo Nghị quyết số 41 nêu trên; công tác bảo 

tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh còn có một số kết quả như sau: 

 - Tình hình phát triển giống Sâm Ngọc Linh 

+ Về cấp giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý theo Quyết định số 3957/QĐ-

UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy chế quản 

lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý ”Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Quảng 

Nam. 

Năm 2019, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xác nhận nguồn gốc Sâm Ngọc Linh 

của các tổ chức, nhóm hộ; Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với Sở Khoa học 

và Công nghệ và các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá xác nhận nguồn gốc 

giống Sâm Ngọc Linh tại khu vực thuê môi trường rừng trồng Sâm Ngọc Linh. 

Kết quả có 35.343 cây Sâm Ngọc Linh được xác nhận nguồn gốc, xuất xứ được 

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý 

sản phẩm Sâm củ. 
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+ Về tình hình cấp Mã số cho cơ sở trồng thực vật hoang dã đối với cây 

Sâm Ngọc Linh 

Việc cấp mã số cho cơ sở trồng Sâm Ngọc Linh do Cơ quan quản lý 

CITES thực hiện được quy định tại Điều 17, Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 

22/01/2019 của Chính phủ (Sở Nông nghiệp và PTNT không có thẩm quyền cấp 

phép mà do cơ quan quản lý Cites Việt Nam thực hiện). Đến nay, trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam chưa có cơ sở, đơn vị nào được cấp mã số cây trồng nhân tạo 

đối với cây Sâm Ngọc Linh. 

+ Đánh giá về công tác phát triển giống Sâm Ngọc Linh 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nguồn cây giống Sâm Ngọc Linh 

rất khan hiếm, nguyên nhân là do cây Sâm Ngọc Linh mới chỉ được nhân giống 

hữu tính từ các nguồn cây giống sẵn có (chưa thực hiện nghiên cứu thành công 

việc nhân giống vô tính). Trong đó, với số lượng cây Sâm giống được nhân chủ 

yếu từ 02 đơn vị là Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng 

Nam với diện tích trồng Sâm là 8,5 ha (lũy kế hiện có tại Trạm Dược liệu Trà 

Linh là: 241.561 cây gồm nhiều độ tuổi khác nhau) và Trung tâm Phát triển Sâm 

Ngọc Linh huyện Nam Trà My với diện tích 3,5 ha (với số lượng cây Sâm Ngọc 

Linh hiện có khoảng 17.392 cây từ 02 - 07 năm tuổi). Đây là nguồn cây giống 

chính cung cấp hạt nhằm nhân giống để phục vụ cho việc mở rộng, phát triển 

cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra còn có một lượng cây giống 

được nhân dân nhân trồng để phục vụ cho sản xuất. 

So với lượng cây giống còn khiêm tốn như hiện nay, trong khi đó nhu cầu 

mở rộng và phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh là rất lớn (bên cạnh 

nhu cầu thực tế của người dân đã có 05 doanh nghiệp đã triển khai trồng). Do 

vậy, cần có những nghiên cứu, cơ chế chính sách để khuyến khích nhằm nâng 

cao tỷ lệ gieo ươm và đầu tư phát triển giống cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn 

tỉnh trong thời gian tới. Hơn nữa để các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện gây 

trồng, nhân giống cây Sâm Ngọc Linh đảm bảo điều kiện lưu thông thì phải 

được cơ quan Cơ quan quản lý CITES cấp phép mã số cho cơ sở trồng thực vật 

hoang dã; nội dung này đề nghị các địa phương, đơn vị tuyên truyền và hướng 

dẫn cụ thể cho các tổ chức, cá nhân để sớm triển khai thực hiện theo như các văn 

bản hướng dẫn của Chi cục Kiểm lâm. 

+Các dự án đầu tư bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh 

+ Dự án bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh 

 Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 với tổng mức đầu tư 

19.971.582.000 đồng, gồm 02 hợp phần: 

Hợp phần 1: Đầu tư xây dựng các lối đi trong nội bộ vườn Sâm, lối đi 

giữa các vườn Sâm và tường chắn đất để chống sạt lở; xây dựng 03 chốt bảo vệ 

và hệ thống camera giám sát, báo động; Đường dây hạ thế cấp điện sinh hoạt 

và chiếu sáng; Đo đạc phân lô, cắm mốc và xây dựng bản đồ quản lý khoảng 

16,9ha vườn giống Sâm gốc. Tổng giá trị dự toán là 14.517.487.000 đồng. 
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Đến nay, Hợp phần 1 của dự án đã được UBND tỉnh Quảng Nam về phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán và hoàn thành công tác đấu thầu; hiện nay hạng mục đã được đơn vị trúng 

thầu tiến hành thi công theo tiến độ. 

Hợp phần 2: Đầu tư, mua sắm các hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác 

kiểm định sâm và đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ kiểm định sâm. Tổng giá 

trị dự toán là 5.454.095.000 đồng (Sở Nông nghiệp và PTNT được giao làm chủ 

đầu tư dự án và UBND huyện Nam Trà My tổ chức thực hiện Hợp phần 2 của 

dự án). Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết 

định số 3958/QĐ-UBND ngày 09/12/2019, UBND huyện Nam Trà My đang thực 

hiện các thủ tục để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

+ Hỗ trợ về chăm sóc và bảo vệ vườn Sâm gốc 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước 

đang thực hiện chăm sóc và bảo vệ vườn Sâm giống gốc tại xã Trà Linh, huyện 

Nam Trà My là Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam 

và Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My. 

Trong các năm qua, các đơn vị đã được bố trí các nguồn kinh phí theo: 

Nghị quyết số 41; Sự nghiệp kinh tế hằng năm và thực hiện quy hoạch bảo tồn, 

phát triển Sâm Ngọc Linh để thực hiện chăm sóc và bảo vệ vườn Sâm gốc. 

+ Một số dự án khác 

Dự án trồng phục hồi rừng trên khu vực phát triển vùng Sâm (huyện Nam 

Trà My), gồm: Trồng mới 572,52 ha, nuôi dưỡng làm giàu rừng 112,69 ha, 

khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 140,24 ha (14). 

Đường giao thông vào vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, đã triển khai thực 

hiện thi công 3 tuyến đường:  

Tuyến Tắc Pong - Tắc Ngo: 8,022 km. Tổng mức đầu tư 80.589 triệu đồng.  

Tuyến UBND xã Trà Linh đi Măng Lùng: 11,608 km. Tổng mức đầu tư 

149.224 triệu đồng.  

Tuyến Măng Lùng - Đắc G’Lây: 14,4 km. Tổng mức đầu tư 129.926 triệu 

đồng từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ (dự kiến 102.000 triệu đồng), phần còn lại do NS 

huyện đối ứng.  

+  Đã cải tạo lại khu Nhà làm việc của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - 

Hướng nghiệp (bàn giao lại) để xây dựng Nhà nuôi cấy mô tại huyện Nam Trà My. 

+ Do có sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan truyền thông đã giới thiệu, 

quảng bá những giá trị đích thực của sâm Ngọc Linh đến mọi tầng lớp người dân 

trong và ngoài tỉnh, do đó giá sản phẩm cây sâm Ngọc Linh tăng lên rất cao (15). 

Sản lượng sâm khai thác hàng năm tăng nhanh (trước đây sản lượng khai thác 
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vào khoảng từ 1 – 2 tấn tươi/năm, thì đến nay sản lượng hàng năm đã tăng lên từ 

5-7 tấn, tương đương khoảng từ 300 tỷ đến 420 tỷ đồng). 

+ Đã tổ chức thành công Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ I, thứ II, thứ III 

và tổ chức 29 phiên chợ Sâm Ngọc Linh vào ngày 01 – 03 hàng tháng. 

+ Một số doanh nghiệp đã sản xuất ra được các loại sản phẩm từ Sâm Ngọc 

Linh như: Nước uống tăng lực; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Rượu Sâm K5; Dung 

dịch uống Sâm Ngọc Linh; Gói sủi Sâm Ngọc Linh; Trà Ô Long Sâm Ngọc Linh; 

Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh; Viên nang Sâm Ngọc Linh; Trà Sâm K5...  

+ Bên cạnh các cơ chế hỗ trợ nêu trên, hiện nay người dân nằm trong 

vùng quy hoạch Sâm Ngọc Linh được ưu tiên nhận khoán quản lý bảo vệ rừng 

phòng hộ, đặc dụng kết hợp với trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng. Ngoài thu 

nhập từ cây Sâm Ngọc Linh, người dân còn được nhận tiền khoán quản lý bảo 

vệ rừng góp phần tăng thu nhập để từng bước thoát nghèo bền vững. 

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất cây Sâm Ngọc Linh 

+ Phối hợp với Trường Đại học Nông lâm - Huế thực hiện đề tài “Nghiên 

cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nhân giống hữu tính nhằm nâng cao tỷ 

lệ chất lượng cây giống sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam”.  

+ Phối hợp với Viện di truyền, Viện nông nghiệp thực hiện đề tài “Nghiên 

cứu bảo tồn và xây dựng nguồn giống gốc cây sâm Ngọc Linh tại huyện Nam Trà 

My, tỉnh Quảng Nam”.  

+ Phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện đề tài “Nghiên 

cứu xây dựng mô hình và ứng dụng Hệ thống Internet vạn vật để quảng bá và giám 

sát hiệu quả khu bảo tồn giống cây sâm gốc Ngọc Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam. 

+ Hiện nay đang đề nghị Bộ Khoa học công nghệ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Xây dựng hệ dữ liệu chuyên gia và các nền 

tảng thông minh hỗ trợ phát triển sản phẩm quốc gia Sâm Ngọc Linh”. 

Nhận xét: Các đề tài này  hiện đang trong quá trình triển khai thực hiện, 

nhưng nhìn chung công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào việc bảo tồn và phát 

triển cây Sâm Ngọc Linh bước đầu cho kết quả khả quan; tỷ lệ và chất lượng cây 

giống Sâm Ngọc Linh được nâng lên và đem lại hiệu quả cao, góp phần tăng thu 

nhập, ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững cho người dân. 

- Tình hình chế biến Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hơn 10 doanh nghiệp thu mua và chế biến Sâm 

Ngọc Linh, trong đó có một số đơn vị tiêu biểu như: Công ty Cổ phần Thương 

mại Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty 

TNHH dược Phaco, Công ty TNHH MTV Sâm Bách Sanh, Công ty Cổ phần 

Phát triển Dược liệu Quảng Nam... tham gia vào việc thu mua và chế biến Sâm 

Ngọc Linh.  
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Các sản phẩm chế biến từ Sâm Ngọc Linh gồm: Trà túi lọc Sâm Ngọc 

Linh, nước uống Sâm Ngọc Linh, mật ong Sâm Ngọc Linh, rượu diệp linh sâm, 

dung dịch uống Sâm Ngọc Linh, viên ngậm Sâm Ngọc Linh với lượng nguyên 

liệu tiêu thụ khoảng 50 - 60 kg/năm (Công ty Cổ phần Thương mại Dược - Sâm 

Ngọc Linh Quảng Nam). 

Ngoài ra, sản phẩm Sâm Ngọc Linh được đưa vào giới thiệu và tiêu thụ 

trong các phiên chợ hằng tháng tại huyện Nam Trà My với lượng sâm củ Ngọc 

Linh tiêu thụ trung bình khoảng 30 kg/phiên/tháng.  

Nhìn chung, các doanh nghiệp, cơ sở tham gia chế biến các sản phẩm từ 

cây dược liệu trên địa bàn tỉnh còn rất ít và sản phẩm chưa phong phú. Do vậy, 

thời gian tới cần tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn và đầu tư chế biến sản 

phẩm từ cây dược liệu. 

b) Tồn tại, hạn chế và kiến nghị đề xuất 

- Nhìn chung việc thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát triển sâm Ngọc 

Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua cơ bản đảm bảo các nội 

dung đề ra, góp phần quan trọng trong việc phát triển cây sâm Ngọc Linh tại các 

huyện miền núi của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế 

vẫn còn tồn tại một số khó khăn sau:  

- Chưa có quy hoạch chi tiết vùng trồng cụ thể, phân định khu vực của 

người dân và doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà 

My. Từ đó, khi có doanh nghiệp xúc tiến đầu tư vào thực hiện thì địa phương còn 

lúng túng trong quá trình xác định vùng quy hoạch trồng sâm Ngọc Linh. 

- Các hạng mục phục vụ công tác quy hoạch và phát triển sâm Ngọc Linh 

về hạ tầng, giao thông, điện nước, trồng rừng... nằm tại khu vực địa hình xa xôi, 

nhu cầu kinh phí đầu tư khá lớn; tuy vậy, nguồn ngân sách hằng năm bố trí còn 

hạn chế. 

- Tình hình di thực sâm Ngọc Linh giả đang diễn biến phức tạp, trong khi 

đó nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị... đầu tư cho phát triển sâm 

Ngọc Linh còn nhiều hạn chế (cán bộ chuyên môn chưa được đào tạo, máy móc, 

thiết bị hiện đại phục vụ giám định, kiểm định chất lượng chưa có...) nên công 

tác thẩm định, chất lượng sâm Ngọc Linh còn nhiều khó khăn.  

- Công tác nghiên cứu ứng dụng sản xuất giống đối với phương pháp vô 

tính đã được triển khai, nhưng chưa đem lại kết quả mong muốn và chưa ứng 

dụng được vào thực tế để sản xuất cung ứng giống đại trà. 

- Người dân chưa quan tâm đến việc khai báo để xác nhận nguồn gốc xuất xứ 

của Sâm Ngọc Linh nên chưa thể chứng nhận nguồn gốc và cơ sở ươm trồng nhân 

tạo Sâm Ngọc Linh, vì vậy chưa sử dụng chỉ dẫn địa lý cho Sâm Ngọc Linh được. 

- Chi phí đầu tư cho sản xuất Sâm Ngọc Linh rất lớn (khoảng 7 - 8 tỷ 

đồng/ha), do vậy việc đầu tư của các hộ gia đình, các doanh nhiệp để trồng Sâm 

gặp nhiều khó khăn. 

c) Đề xuất, kiến nghị 
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 Để phát huy hiệu quả của công tác bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh 

trong thời gian đến; cần thực hiện một số nội dung như sau: 

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền để tổ chức, doanh nghiệp và  

người dân đăng ký lập hồ sơ xác định nguồn gốc giống Sâm Ngọc Linh; trên cơ sở 

đó chứng nhận cơ sở nuôi trồng nhân tạo và sử dụng chỉ dẫn địa lý Sâm Ngọc Linh. 

Tạo cơ sở quan trọng cho việc quản lý chất lượng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh 

hiện nay. 

- Sớm tập trung triển khai quy hoạch chi tiết vùng trồng Sâm Ngọc Linh, từ 

đó phân định rõ ràng khu vực trồng Sâm Ngọc Linh của người dân và các tổ chức. 

Tạo điều kiện xúc tiến và xác định khu vực trồng Sâm Ngọc Linh không bị chồng 

chéo, dẫn đến tranh chấp khi thực hiện dự án. 

 - Tăng cường xúc tiến, kêu gọi và thu hút các tổ chức, doanh nghiệp trong 

việc nghiên cứu, sản xuất gắn với chế biến sản phẩm Sâm Ngọc Linh; góp phần đa 

dạng các sản phẩm, phát huy hết dược tính từ chế biến cây Sâm Ngọc Linh. 

 Ngoài ra, cần thúc đẩy việc nghiên cứu đánh giá tính phù hợp, hiệu quả cây 

Sâm Ngọc Linh bằng phương pháp nuôi cấy mô để tiến đến thu hút doanh nghiệp 

đầu tư, liên kết sản xuất cây giống bằng biện pháp nuôi cấy mô tế bào, qua đó tạo 

nguồn giống đa dạng đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho việc phát triển cây Sâm Ngọc 

Linh.  

d) Định hướng trong thời gian đến 

Cây Sâm Ngọc Linh được xem là sản phẩm Quốc gia nằm trên địa bàn 02 

tỉnh Quảng Nam và Kon Tum; do đó, kính đề nghị UBND tỉnh kiến nghị cấp có 

thẩm quyền cho phép xây dựng Quy hoạch Bảo tồn và Phát triển cây Sâm Ngọc 

Linh trên địa bàn 02 tỉnh Quảng Nam, Kon tum và đưa vào quy hoạch vùng theo 

quy định tại Luật quy hoạch năm 2017. 

14. Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 

(2016-2020) của tỉnh Quảng Nam 

a) Kết quả đạt được 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 9 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đất đai, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

18/2016/NQ-HĐND. Tại Điều 3 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND giao UBND 

tỉnh thực hiện 03 nhiệm vụ chính và các giải pháp đã nêu trong Báo cáo thuyết 

minh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh đã thực hiện hoàn thành các 

nội dung như sau: 

- Đã trình HĐND tỉnh ban hành Công văn số 303/HĐND-VP ngày 

13/11/2017 về việc thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu QH sử dụng đất đến năm 2020 

và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh do có sự thay đổi về chỉ 

tiêu sử dụng đất so với Nghị quyết số 18/2016. 
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- UBND tỉnh đã có các Báo cáo giải trình về chỉ tiêu sử dụng đất, chuyển 

mục đích sử dụng rừng, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 

07/10/2019. 

- Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 

18/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

524/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cho cấp huyện, 

đồng thời trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có hướng dẫn việc lập, điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện. Hiện nay, các địa 

phương đang hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

để trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Về thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Trong thời gian qua 

thực hiện quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

hằng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đều có hướng dẫn cho UBND các 

huyện, thị xã, thành phố lập Kế hoạch sử dụng đất và lập danh mục thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua bằng Nghị quyết. Trên cơ sở đó, 

Sở TN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện thủ tục đất đai 

theo quy định. 

b) Đề xuất 

Tích hợp quy hoạch tỉnh theo quy định tại Luật quy hoạch 2017 và Nghị 

định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ. 

15. Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về quy hoạch phát 

triển ngành thuỷ sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030 

a) Kết quả đạt được 

- Trong khai thác thủy sản 

Bên cạnh 04 Khu neo đậu và tránh trú bão đáp ứng cho khoảng 1.100 tàu 

thuyền tránh trú bão hiện có, căn cứ Quyết định 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng cá và khu 

neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và 

Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh về Phê duyệt 

quy hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, 

từ năm 2016 đến nay đã triển khai thực hiện các dự án sau: 

+ Các khu neo đậu tránh trú bão: 

Mở rộng Khu neo đậu tàu thuyền Hồng Triều, huyện Duy Xuyên với quy 

mô 600 tàu thuyền, công suất tàu tối đa 1.000 CV; 

+ Các cảng cá: 
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Triển khai xây dựng cảng cá Tam Quang, tại xã Tam Quang, huyện Núi 

Thành trở thành cảng cá loại I với số lượt tàu là 150 lượt/ngày, cỡ tàu lớn nhất là 

1.000 CV, lượng sản phẩm qua cảng là 16.000 tấn/năm. Dự kiến đưa vào hoạt 

động trong năm 2020. 

- Trong nuôi trồng thủy sản 

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung 

Theo Nghị quyết 19 thì đến năm 2020 ưu tiên đầu tư xây dựng 02 dự án 

sau:  

Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Tam Tiến, 

huyện Núi Thành: Dự án triển khai dở dang (chỉ mới hoàn thành hệ thống đường 

giao thông và điện) 

Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các thôn: 

Bản Long, Tân Bình Trung, Lộc Ngọc, Tam Tiến. Chưa triển khai 

+ Chỉnh trang hạ tầng phục vụ phát triển vùng nuôi tôm nước lợ tập 

trung: Chưa triển khai các dự án cụ thể.  

Tuy nhiên, trên cơ sở Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của 

UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 đang được triển khai và Quyết định số 

32/2017/QĐ-TTg ngày 20/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam và theo 

Thông báo số 42/TB-UBND ngày 15/2/2017 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê 

Trí Thanh tại cuộc họp bàn về công tác quản lý nuôi tôm trên địa bàn tỉnh cũng 

như theo Công văn số 5242/UBND-KTN ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc xây dựng phương án tổ chức lại nuôi tôm vùng Đông và để 

phù hợp với quy hoạch Kinh tế mở Chu Lai. Chi cục tham mưu Sở Nông nghiệp 

và PTNT xây dựng Phương án sắp xếp tổ chức NTTS vùng Đông để điều chỉnh 

lại kế hoạch phát triển ngành thủy sản phù hợp với quy hoạch của Khu Kinh tế 

mở Chu Lai và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung. (UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định 2273/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 về Phê duyệt Phương án sắp 

xếp nuôi trồng thủy sản vùng Đông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2019-2030) 

 + Xây dựng Khu sản xuất giống thủy sản tập trung tại Quảng Nam 

(huyện Thăng Bình) 

Tại vùng hạ tầng Khu sản xuất giống thủy sản tập trung tỉnh Quảng Nam 

tại Bình Nam, huyện Thăng Bình; với quy mô đất sản xuất khoảng 13 ha/20,67 

ha diện tích toàn vùng; hiện nay có 03 nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án và 

triển khai xây dựng đó là:  

Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản Long Thịnh Hưng, quy mô 02 ha;  

Công ty TNHH MTV Giống Thủy sản Kim Hoàng Quảng Nam với quy 

mô 8,5 ha;  
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Công ty TNHH sản xuất giống Thủy sản Nam Mỹ 2,43 ha.  

Như vậy toàn vùng dự án đã được lấp đầy sản xuất. Các đối tượng giống 

thủy sản do các Công ty này đăng ký sản xuất giống tôm thẻ, tôm sú, cá nước lợ 

(bớp, mú, chim vây vàng, cua) với công suất khoảng 5-10 tỷ con giống/năm; các 

cơ sở sản xuất giống dự kiến đi vào sản xuất và cung ứng giống thủy sản chất 

lượng cao cho người nuôi thủy sản nước lợ, nước mặn vào khoảng tháng 4/2020.   

- Năng lực sản xuất thủy sản 

+ Tàu thuyền khai thác hải sản: Số lượng tàu cá của tỉnh từ năm 2016 đến 

nay có thể nhận thấy không có biến động nhiều. Tuy nhiên, số lượng tàu cá có 

chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên khai thác vùng khơi tăng lên và số tàu chiều 

dài lớn nhất từ 15m trở xuống khai thác vùng lộng, vùng bờ giảm dần. Các tàu 

cá làm nghề khai thác khơi có hiệu quả kinh tế cao như: vây khơi, chụp mực, 

câu mực khơi... được ngư dân đầu tư phát triển nhiều trong những năm gần đây, 

các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh đã tác động tích cực trong 

việc phát triển nghề cá của tỉnh theo xu hướng vươn khơi để nâng cao hiệu quả 

đánh bắt và thu nhập cho người lao động. 

Đến nay, số lượng tàu cá toàn tỉnh là 3.039 chiếc, trong đó vùng khơi 

(≥15 mét) là 748 chiếc, vùng lộng (12<15 mét) là 697 chiếc, vùng bờ (6<12 mét) 

là 1.594 chiếc. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao hạn 

ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng khơi cho tỉnh Quảng Nam số lượng 

là 782 giấy phép nên trong thời gian tới số tàu cá khai thác xa bờ trên địa bàn 

tỉnh dự kiến tăng chậm. Năm 2016, số lượng tàu cá khai thác khơi (≥15 mét) là 

522 chiếc, đến năm 2020 là 748 chiếc (tăng 43,3% so với năm 2016). 

So với Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND: “Đến năm 2020, giảm dần số 

lượng tàu thuyền khai thác, đến năm 2020 còn 3.700 chiếc; trong đó đội tàu khai 

thác xa bờ đạt 750 chiếc”, thì đã vượt kế hoạch đề ra. 

Hiện nay, công tác quản lý tàu cá theo hạn ngạch giấy phép thực hiện theo 

các văn bản sau: 

+ Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/5/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy 

sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo đó Bộ 

Nông nghiệp và PTNT  đã giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng 

khơi cho tỉnh Quảng Nam số lượng là 782 giấy phép nên trong thời gian tới số 

tàu cá khai thác vùng khơi trên địa bàn tỉnh dự kiến tăng chậm (còn hạn ngạch 

34 chiếc, hiện có 8 chiếc đang đóng từ năm 2019 chuyển sang). 

+ Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc Công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thuỷ sản trên 

biển tại vùng lộng là 716 giấy phép.  

+ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác thuỷ sản trên 

biển tại vùng bờ là 1.338 giấy phép.  
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Hiện nay, số lượng giấy phép khai thác vùng bờ vừa đúng số lượng tàu cá 

hiện có, do vậy trong thời gian đến không phát triển nhóm tàu này. 

Số lượng giấy phép khai thác vùng khơi còn hạn ngạch là 34 chiếc và 

vùng lộng còn hạn ngạch là 19 giấy phép.  

+ Chi cục Thuỷ sản thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, Giấy 

phép khai thác thủy sản và hậu cần nghề cá cho các tàu cá khai thác vùng biển 

(bờ, lộng, khơi) cho các tàu cá chiều dài lớn nhất từ 6m trở lên trên toàn tỉnh. 

+ Uỷ ban nhân các huyện, thành phố, thị xã ven biển: Chỉ đạo Uỷ ban 

nhân dân cấp xã thống kê tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m để phục vụ công 

tác quản lý hoạt động tàu cá trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, chưa thống kê được số 

liệu tàu cá có chiều dài lớn nhất tàu từ 6 m trở xuống (Số tàu này do cấp xã quản 

lý theo Luật Thủy sản 2017). 

+ Tổ, đội đoàn kết, nghiệp đoàn nghề cá: Toàn tỉnh có 09 nghiệp đoàn 

nghề cá (trực thuộc Liên Đoàn lao động tỉnh) với 720 tàu/4.879 lao động tham 

gia; 158 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển với 1.040 tàu/8.063 lao động tham 

gia. 

+ Về cơ sở đóng tàu, dịch vụ hậu cần: Toàn tỉnh có 31 cơ sở đóng sửa tàu 

cá lớn, nhỏ. Trong đó: 11 cơ sở đóng tàu vỏ gỗ và 01 cơ sở đóng tàu vỏ thép, vỏ 

nhựa composite có quy mô lớn (mỗi cơ sở có khả năng đóng khoảng 15-20 chiếc 

tàu cá cỡ lớn từ 15 mét trở lên); các cơ sở còn lại chủ yếu là sửa chữa và đóng 

tàu cá cỡ nhỏ. Nhìn chung, các cơ sở đóng, sửa tàu cá trên địa bàn tỉnh đã đáp 

ứng được nhu cầu đóng, sửa tàu cá của ngư dân Quảng Nam.  

Kể từ ngày 01/10/2019, các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá phải được 

cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá mới được ký 

hợp đồng giám sát và được phép đóng mới tàu cá. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã cấp 01 Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu 

thuyền theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.  

+ Diện tích nuôi trồng thủy sản: Trong 3 năm qua, diện tích nuôi trồng 

thủy sản tương đối ổn định. Tổng diện tích nuôi hàng năm khoảng 8.000 ha, 

trong đó diện tích nuôi nước ngọt là 5.000 ha (nuôi cá ao gần 1.000 ha, nuôi cá 

hồ chứa khoảng 4.000 ha), nuôi thủy sản nước lợ khoảng 3.000 ha.  

+ Sản xuất và lưu giữ giống thủy sản: Toàn tỉnh có 41 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh giống (02 cơ sở sản xuất giống cá nước ngọt, 36 cơ sở sản xuất tôm sú và 

ương nuôi giống tôm thẻ nhỏ lẻ, 03 công ty sản xuất giống thủy sản nước mặn lợ 

tại Hạ tầng Khu sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung tại Bình Nam, 

huyện Thăng Bình hiện đang đầu tư xây dựng, với diện tích sản xuất 13,0 ha). 

Số lượng cá giống nước ngọt sản xuất trong tỉnh cung cấp cho thị trường 3.5 

triệu con, số lượng tôm sú giống sản xuất khoảng 125 triệu con. Hiện nay, Chi 

cục Thủy sản đang thực hiện kiểm tra, đánh giá công nhận cơ sở đủ điều kiện 

sản xuất và kinh doanh giống thủy sản cho các cơ sở do nhà đầu tư trong nước 

làm chủ đầu tư. 
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+ Các cơ sở sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học: Toàn tỉnh có 04 cơ sở 

(02 cơ sở do nhà đầu tư trong nước và 02 cơ sở do nhà đầu tư nước ngoài). Các 

cơ sở này thừa năng suất để cung ứng thức ăn thủy sản cho việc phát triển NTTS 

trên địa bàn tỉnh. 

- Sản lượng thủy sản và giá trị sản xuất thủy sản 

+ Sản lượng thủy sản tăng đều qua các năm, năm 2016 là 102.640 tấn, đến 

năm 2019 là 115.000 tấn, đặc biệt sản lượng khai thác thủy sản tăng nhanh. Sản 

lượng khai thác thủy sản năm 2016 là 82.600 tấn, đến năm 2019 là 91.500 tấn.                                  

So với Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND: “Đến năm 2020, tổng sản lượng 

thuỷ sản đạt 110.000-120.000 tấn; trong đó: khai thác thủy sản chiếm 77%, nuôi 

trồng thủy sản chiếm 23%”, sản lượng thủy sản sẽ đạt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, 

theo Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND, đến năm 2020, tổng sản lượng khai thác 

đạt 85.000 tấn, tuy nhiên đến năm 2019, sản lượng khai thác thủy sản là 91.500 

tấn, vượt kế hoạch đề ra. 

+ Giá trị sản xuất thủy sản tăng qua các năm (2017 là 3.780 tỷ đồng/ 

12.965 tỷ đồng toàn ngành, 2018 là 4.000 tỷ đồng/13.590 tỷ đồng toàn ngành, 

2019 là 4.057 tỷ đồng/13.688 tỷ đồng toàn ngành) 

So với Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND: “Đến năm 2020, giá trị sản xuất 

ngành thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 4.200 tỷ đồng, chiếm từ 29-30% 

trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp; trong đó: khai thác thủy sản đạt 2.500 tỷ 

đồng, nuôi trồng thủy sản đạt 1.700 tỷ đồng”, đến năm 2019, giá trị sản xuất 

thủy sản là 4.057 tỷ/4.200 tỷ KH 2020 (đạt 96,59% KH) 

b) Thuận lợi và khó khăn 

Thuận lợi 

- Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT 

cùng các địa phương và bà con nông ngư dân, kết hợp thời tiết thuận lợi, người 

dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất thủy sản nên sản lượng thủy sản tăng 

hàng năm. Sản lượng thủy sản khai thác khơi, tôm thẻ nuôi, cá điêu hồng nuôi 

lồng/bè tăng. 

- Các chính sách hỗ trợ của trung ương và của tỉnh như: Nghị định 

67/2014/NĐ-CP, Quyết định 48/2010/QĐ-TTg, Quỹ Hỗ trợ ngư dân Quảng 

Nam... đã hỗ trợ ngư dân đóng mới, cải hoán tàu thuyền có công suất lớn, nhờ 

đó có nhiều tàu cá công suất lớn tham gia đánh bắt xa bờ. Các chính sách này đã 

khuyến khích, động viên rất lớn, tạo điều kiện ngư dân trong tỉnh mạnh dạn đầu 

tư, vươn khơi đánh bắt, tăng cường sự hiện diện dân sự của đội tàu các vùng 

biển xa như Hoàng Sa, Trường Sa... góp phần tích cực vào việc khẳng định chủ 

quyền vùng biển quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng.  

- Giá các sản phẩm tôm nuôi, thủy sản khai thác đạt ở mức cao góp phần 

nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo nhu cầu cuộc sống, một phần có tích 

lũy để phát triển sản xuất. 

Khó khăn 
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- Trong các năm gần đây, nghề khai thác hải sản trên biển cũng gặp nhiều 

khó khăn, các chi phí đầu vào như: thực phẩm, nước đá,... đặc biệt là giá nhiên 

liệu tăng cao, trong khi giá sản phẩm thủy sản tăng không đáng kể, thậm chí có 

loại sản phẩm lại giảm nên hiệu quả kinh tế ở một số nghề không cao. 

- Ngư trường khai thác: Với sự phát triển nhanh về số lượng tàu cá tham 

gia khai thác khơi trong cả nước với ngư cụ và tàu thuyền lớn, nguồn lợi ngày 

càng giảm; việc tranh chấp ngư trường xảy ra. Nguồn lợi cá nổi là sản phẩm 

chính của nhiều nghề khai thác của tỉnh, vốn phụ thuộc nhiều vào yếu tố tự 

nhiên: thời tiết, biến đổi thủy văn,... nay trước cường độ khai thác lớn của tàu cá, 

nên mật độ xuất hiện ngày càng thưa dần, dẫn đến hiệu quả kinh tế các tàu cá 

làm nghề lưới rê, lưới vây không cao, bấp bênh. 

- Lao động nghề cá: Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội, một 

bộ phận lao động tàu cá chuyển nghề sang dịch vụ, du lịch trên đất liền, lực 

lượng lao động mới bù đắp ít, số lượng tàu cá tăng nhanh, nên tình trạng thiếu 

lao động nghề cá ngày càng trầm trọng trên toàn quốc nói chung và tỉnh ta nói 

riêng. Áp lực về lao động buộc các chủ tàu phải tìm đến những lao động không 

có kinh nghiệm tàu cá dẫn đến nhiều hệ lụy về hiệu quả sản xuất, an toàn lao 

động trên tàu cá,... 

- Tiêu thụ sản phẩm: Người sản xuất tự tiêu thụ sản phẩm, chưa có liên 

kết sản xuất, Nhà nước chưa can thiệp hoặc có chính sách hỗ trợ. Tình trạng 

“được mùa, mất giá” thường xuyên xảy ra. 

- Công trình hạ tầng vùng nuôi, nhất là vùng triều còn sơ sài, chưa được 

nâng cấp. Môi trường nước sông có nguy cơ ngày càng ô nhiễm, khó kiểm soát 

NTTS còn thiếu bền vững, bệnh trên thủy sản nuôi còn xảy ra.  

c) Đề xuất 

Tích hợp Quy hoạch phát triển ngành thủy sản vào Quy hoạch chung của 

tỉnh Quảng Nam theo quy định của Luật Quy hoạch. 

16. Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh 

về quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

Ngày 21/4/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND Quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng; 

mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công 

việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thay thế Nghị quyết số 

43/2018/NQ-HĐND. Do đó, đề nghị công bố Nghị quyết số 43/2018/NQ-

HĐND hết hiệu lực thi hành. 

17. Nghị quyết 44/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018  của HĐND tỉnh 

về bãi bỏ tiết 3, điểm 2, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh và quy đinh mức hỗ trợ một lần đối với 
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những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, 

tổ dân phố thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ 

dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

a) Kết quả đạt được  

Để triển khai thực hiện các Nghị quyết nêu trên của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của 

UBND tỉnh về việc hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên 

trách ở thôn, tổ dân phố thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại 

thôn, tổ dân phố và các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

 Đến nay, các địa phương đã giải quyết hỗ trợ xong đối với những người 

hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 

1025/STC-NS ngày 03/5/2019 về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh 

liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.  

b) Đề xuất 

Đã triển khai thực hiện xong Nghị quyết, đề nghị công bố Nghị quyết vào 

danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thi hành. 

18. Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về Quy hoạch 

phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 

a) Kết quả đạt được 

Trong những năm qua, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh 

ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm đầu tư, phát triển tương đối đồng bộ từ hệ 

thống đường trục chính đến các tuyến đường tiếp cận ở khu vực khó khăn, vùng 

sâu, vùng xa. Hệ thống giao thông, đặc biệt là đường bộ không ngừng phát triển 

về mạng lưới, chất lượng ngày càng nâng cao. 

- So với quy hoạch được duyệt, lĩnh vực hàng không phát triển chậm và 

lúng túng, chưa tương xứng với tiềm năng; lĩnh vực cảng biển có phát triển 

nhưng chưa đồng bộ, thiếu quy hoạch (hiện nay đang điều chỉnh). 

- Trong lĩnh vực đường bộ, hầu hết các trục giao thông chính đã được đầu 

tư một phần; tuy nhiên tiến độ thực hiện quy hoạch còn chậm, nhất là các công 

trình trục ngang do Trung ương triển khai. Một số công trình bức xúc nhưng vẫn 

chưa được Trung ương cho nghiên cứu đầu tư như QL14G. Bên cạnh đó các 

công trình đã được Bộ GTVT nghiên cứu lập chủ trương nhưng còn phụ thuộc 

vào việc cân đối ngân sách giai đoạn trung hạn 2021-2025 nên chưa bảo đảm 

tính khả thi. 
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Hiện tại, hệ thống trục ngang hầu hết có quy mô nhỏ, hẹp chưa đạt quốc mô 

theo quy hoạch (gồm QL14G, 14D, 14E và 40B), kết cấu còn yếu, công trình 

cầu chưa đồng bộ, trong đó bức xúc nhất là QL14G, QL14E và QL40B. 

- Đối với các đường trục phụ, giai đoạn từ 2015 đến nay đã triển khai nhiều 

dự án đầu tư nhưng chưa đồng đều, tập trung cho các khu đô thị, khu vực phía 

Đông của tỉnh để tăng cường kết nối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; 

khu vực phía Tây cũng đã triển khai nhiều dự án (BN-02, ĐT.606). 

Riêng khu vực Trung du chưa được đầu tư nhiều, khu vực này đang có dấu 

hiệu tụt hậu về giao thông, nhất là các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức, Tây Núi 

Thành. Hiện tại các tuyến ĐT qua khu vực này đều có mặt đường rất nhỏ, chưa 

liên tục như ĐT.614, ĐT.615, ĐT.611B, các tuyến quy hoạch chuyển thành ĐT 

của được thực hiện. 

- Định hướng quy hoạch thống đường ĐT đến năm 2030 gồm 21 tuyến với 

tổng chiều dài khoảng 605km, do quy hoạch phần lớn đi theo các tuyến hiện có 

nên hiện nay các tuyến đã hình thành. Tuy nhiên, chỉ có 182km/605km (30%) 

đạt quy mô quy hoạch còn lại chưa được đầu tư; bên cạnh đó, nhiều tuyến 

đường đã hình thành thành nhưng thiếu công trình cầu nên chưa bảo đảm tính 

liên thông, thiếu kết nối. 

- Mạng lưới đường trục chính, trục phù đã quy hoạch cơ bản phù hợp; mật 

độ quy hoạch hệ thống đường ĐT chưa đều, khoảng cách từ Tam Kỳ đến Núi 

Thành khá xa nhưng chưa có đường trục nào. 

- Về mặt quy hoạch, cần xem xét, điều chỉnh 02 nội dung: 

Điều chỉnh quy mô mặt cắt tuyến đường Võ Chí Công thành 238m (thay 

cho 138m) gồm 38m chỉ giới xây dựng và 200m vệt đất trồng cây xanh để bảo 

đảm quỹ đất dự phòng cho tương lai. 

Định hướng quy hoạch thêm 01 tuyến đường ĐT đi qua khu vực giữa Tam 

Kỳ và Núi Thành này trên cơ sở đi theo các đường ĐH hiện có và xây dựng các 

đoạn kết nối để hình thành thêm 01 trục Đông - Tây 0916 (Hiện tại tuyến đường 

đã hình thành có nhưng quy mô còn thấp, một số đoạn đang xây dựng 

(ĐH3.NT), một số đoạn đã kiên cố hóa theo Đề án ĐH, công trình cầu Tam Hòa 

2 và Đá Giăng chưa có).  

b) Đề xuất 

Theo Luật quy hoạch, lĩnh vực Giao thông vận tải sẽ được tích hợp vào 

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh đang triển 

khai lập quy hoạch kinh tế - xã hội, khi quy hoạch trong lĩnh vực Giao thông vận 
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tải được tích hợp vào quy hoạch kinh tế - xã hội thì sẽ đề nghị bãi bỏ Nghị quyết 

này. 

19. Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 quy hoạch phát 

triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015, xét đến năm 2020 
 

 a)  Kết quả đạt được 

 Hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh được đầu tư phát triển. Qua đó, lưới 

điện tỉnh Quảng Nam phong phú với hệ thống 220, 110kV và lưới trung thế, 

mặt khác tỉnh còn được hỗ trợ cấp điện từ trạm 500kV Thạnh Mỹ và 2 trạm 

500, 220kV lân cận là Đà Nẵng và Dốc Sỏi do vậy nguồn cấp điện cho tỉnh 

luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã hoàn thành cải tạo 

lưới điện 15kV sang 22kV, tăng cường cấp điện ngày càng ổn định, tin cậy. 

 Hiện trên địa bàn tỉnh đã có: 03 tuyến đường dây 500kV với tổng chiều 

dài 437km; 10 tuyến đường dây 220kV với tổng chiều dài 361,3km; 257,4km 

các tuyến đường dây 110kV và 3.453,1km các tuyến đường dây trung áp. 

 b) Đề xuất, kiến nghị 

 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa IX - Kỳ họp thứ 5 đã ban hành Nghị quyết 

số 25/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 về Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Hợp phần I: Quy 

hoạch phát triển hệ thống điện 110kV. Do đó, đề nghị công bố Nghị quyết số 

11/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 hết hiệu lực. 
 

20. Đối với Nghị quyết 162/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 (NQ 162) 

về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 

a) Kết quả đạt được  

Triển khai thực hiện Nghị quyết 162, giai đoạn 2011-2020 giáo dục và 

đào tạo tỉnh nhà đã có bước chuyển mạnh về nhiều mặt. Mạng lưới trường, lớp 

đã được quy hoạch, sắp xếp lại phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân và tình 

hình thực tế của tỉnh, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Các chỉ tiêu phát 

triển giáo dục đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết 162 đã đề ra. 

- Chỉ tiêu về Giáo dục mầm non 

Đã hoàn thành tốt chỉ tiêu phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi và được Bộ 

GDĐT kiểm tra công nhận vào năm 2015.  

Đến năm 2020, có 285 trường mầm non (Chỉ tiêu 250 trường, tăng 35 

trường). Huy động 90,7% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp (tăng 15,8%), 

trong đó có 99,9% trẻ em 5 tuổi được học một năm mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 1 (tăng 

0,4%) số cháu nhà trẻ có 14.832 cháu (tăng 8.082 cháu) với 872 lớp (tăng 383 

lớp); mẫu giáo có 68.735 học sinh (tăng 19.865 học sinh) với 2.568 lớp (giảm 

220 lớp). 

- Giáo dục phổ thông 
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 + Giáo dục tiểu học: Có 246 trường (giảm 28 trường); có 128.074 học 

sinh (tăng 13.964 học sinh) với 4.657 lớp (giảm 108 lớp). Chưa thành lập được 

trường chất lượng cao tại các huyện theo như Nghị quyết đã đề ra. 

+ Trung học cơ sở: Có 216 trường (Chỉ tiêu 225 trường, không đạt Chỉ 

tiêu do sắp xếp lại hệ thống trường lớp); 88.794 học sinh (chỉ tiêu 81.500 học 

sinh, tăng 7294 học sinh);  2430 lớp (chỉ tiêu 2650 lớp, giảm 220 lớp do sắp xếp 

lại) 

- Trung học phổ thông: Thành lập mới và xây dựng 05 trường THPT bao 

gồm Trường THPT Hùng Vương – Thăng Bình, Trường THPT Duy Tân – Tam 

Kỳ, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, Trường THPT Hồ Nghinh, Trường 

THPT Võ Chí Công; nâng cấp 03 trường PTDTNT huyện của các huyện Bắc 

Trà My, Phước Sơn và Nam Trà My lên thành trường nhiều cấp học 

THCS&THPT. Đến nay, toàn tỉnh có 57 trường THPT, 1299 lớp và 47.987 học 

sinh (Chỉ tiêu 63 trường, 57.970 học sinh với 1.477 lớp;) 

- Giáo dục thường xuyên. 

Năm 2014, Sở GDĐT đã bàn giao các trung tâm GDTX huyện về cho 

UBND các huyện quản lý. Đến năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã Ban hành 

Quyết định số 1966/QĐ-UBND  về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ và 

giải thể Trung tâm GDTX, GDTX-HN, GDTX-HN&DN, GDNN-GDTX các 

huyện, thị xã, thành phố, Sở GDĐT chỉ còn quản lý Trung tâm GDTX tỉnh.  

Do sự thay đổi như trên nên không triển khai thực hiện đầy đủ chỉ tiêu 

này theo đúng Nghị quyết 162. 

Trong thời gian qua, Sở GDĐT đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải 

pháp để phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh nhà theo tinh thần Nghị quyết 162. 

Trong đó: 

- Việc đổi mới công tác quản lý được chú trọng, theo hướng giao quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy và tài chính và hoạt động chuyên 

môn cho các trường THPT, PTDTNT trực thuộc; 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ 

công tác quản lý và phát triển ngành, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý và trong dạy học. 

- Sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-

TW ngày 25/10/2017 (giảm được 19 trường và 92 điểm trường). 

-Tập trung đầu tư, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Trong 10 năm qua, 

ngành đã tập trung đầu tư xây dựng, trang bị thiết bị, số trường chuẩn tăng từ 

256 trường lên 532 trường học đạt chuẩn, tăng 276 trường, đạt tỉ lệ 66,38% 

(tăng 33,3%, gấp gần 2 lần năm 2010); năm 2010 không có trường THPT nào 

đạt chuẩn đến nay đã có 22 trường.  

- Việc đầu tư cho giáo dục được các cấp quan tâm. Bình quân hằng năm 

kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị trong toàn ngành 

trên 450 tỷ đồng (kế hoạch đề ra 430 tỷ đồng).  
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- Hầu hết các địa phương đều ưu tiên dành quỹ đất và vị trí thuận lợi cho 

xây dựng, mở rộng và phát triển các cơ sở giáo dục - đào tạo, nhất là đối với các 

trường được đầu tư xây mới. 

- Việc đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, kêu gọi sự đóng góp của doanh 

nghiệp đầu tư cho lĩnh vực giáo dục bước đầu đã có kết quả, một số trường tư 

thục quốc tế được thành lập và cấp phép hoạt động như: Trường tiểu học, trung 

học cơ sở và trung học phổ thông SKY-LINE HILL; Trường song ngữ quốc tế 

Quảng Nam Academy; một số dự án giáo dục đang triển khai... 

- Hoàn thiện cơ chế học bổng, học phí, tín dụng cho học sinh, sinh viên 

vùng miền núi và thuộc diện chính sách xã hội; có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho 

người khuyết tật học tập.  Sở GDĐT đã tham mưu tỉnh trình HĐND ban hành 

một số NQ tạo cơ chế để hỗ trợ, phát triển giáo dục (NQ số 12/2011/NQ-HĐND 

ngày 11 tháng 12 năm 2011 về một số chính sách đối với học sinh và giáo viên 

THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; NQsố 31/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2016; NQ số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; NQ số 50/2018/NQ-

HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018....) 

- Củng cố và mở rộng các trường chuyên để bồi dưỡng nhân tài cho địa 

phương và cho đất nước. Tỉnh đã quan tâm đầu tư 02 trường chuyên tại 02 thành 

phố nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh toàn tỉnh. Tuy nhiên đối với 

trường chất lượng cao ở mỗi huyện thì chưa thực hiện (Toàn tỉnh chỉ có 01 

Trường THCS chất lượng cao ở huyện Phú Ninh) 

- Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên theo tinh thần Nghị 

quyết 162, diện mạo giáo dục và đào tạo tỉnh nhà đã có những thay đổi đáng kể 

về cơ sở vật chất trường lớp học; về đội ngũ giáo viên, về chất lượng giáo dục. 

Cụ thể: 

+ Cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Đến nay 532 trường 

học đạt chuẩn, chiếm tỉ lệ 66.25%, trong đó: Mầm non 165 trường, tỉ lệ 58,1% 

(trong đó 51 trường đạt chuẩn mức 2); tiểu học 189 trường, tỉ lệ 76,8% (trong 

đó có 60 trường đạt chuẩn mức 2); THCS 157 trường, tỉ lệ 72,7%; THPT 22 

trường tỉ lệ 40,7%. Với tỉ lệ này, Quảng Nam tiếp tục dẫn đầu các tỉnh Duyên hải 

miền Trung về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 

        + Chất lượng đội ngũ được nâng lên. Toàn ngành có 06 tiến sĩ, 03 nghiên 

cứu sinh và 296 thạc sỹ. Tỷ lệ GV đạt chuẩn -trên chuẩn: Mầm non có 100%- 

84,6%; Tiểu học: 100%- 94,37%; THCS: 99.96%- 78,26% và THPT: 99,88%- 

7,94%. 

+ Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì tốt (Tỉ lệ tốt nghiệp ngang với 

mặt băng chung của cả nước. Năm 2015, tỉ lệ: 89,29%; năm 2016: 87,35%; 

năm 2017: 94,01%; năm 2018:95,53%; năm 2019:89,07%); chất lượng mũi 

nhọn có nhiều khởi sắc qua các năm (2016: 28 giải; Năm 2017: 31 giải; năm 

2018: 31 giải; năm 2019: 30 giải; năm 2020: 33; luôn ở vị trí nhất, nhì các tỉnh 

khu vực miền Trung, Tây Nguyên); tỉ lệ học sinh đỗ đại học hằng năm cao hơn 



108 

 

 

mặt bằng chung của cả nước (Năm 2015, tỉ lệ: 49.47%; năm 2016:35%; năm 

2017: 56,03%; năm 2018:59,94%; năm 2019: 48,1%, cả nước 44.07%). 

b) Những tồn tại, hạn chế 

- Việc thành lập mới một số trường chưa thực hiện theo tinh thần Nghị 

quyết 162.  

- Chưa xây dựng được trường chất lượng cao ở các cấp học (Nguyên nhân 

do Bộ GDĐT chưa có quy định cụ thể về loại hình trường này). 

 - Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS chưa đạt yêu cầu;  

Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động không hiệu quả.  

 - Số học sinh THPT giảm so với kế hoạch đề ra trong Nghị quyết. 

 - Công tác xã hội hóa giáo dục chưa được đẩy mạnh, hiệu quả chưa cao.  

Nguyên nhân 

- Do thay đổi tỉ lệ tuyển sinh vào lớp 10 giảm từ 100% xuống còn 85% 

(năm học 2020-2021 tuyển sinh vào lớp 10 với tỷ lệ 80%) nên quy mô học sinh 

chưa đủ theo kế hoạch đề ra. Do UBND các huyện có điều chỉnh kế hoạch nên 

việc nâng tất cả các trường PTDTNT huyện có học sinh THPT không triển khai 

thực hiện. (Chỉ chuyển 3 trường, các trường PTDTNT cấp THCS chuyển về cho 

UBND các huyện quản lý) 

- Trong những năm qua, các địa phương, đơn vị thực hiện việc rà soát, sắp 

xếp lại trường, điểm trường, gắn với việc bố trí lại đội ngũ theo Nghị quyết số 

19/NQ-TW ngày 25/10/2017, do vậy, một số nội dung trong quy hoạch cũng 

được thay đổi theo. 

- Công tác phân luồng gặp những khó khăn nhất định, số học sinh sau khi 

tốt nghiệp THCS học xong nghề vẫn chưa đủ tuổi lao động, các cơ sở đào tạo 

nghề vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của các đơn vị tuyển dụng. 

c) Đề xuất và kiến nghị 

- Đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm 

trang thiết bị để đáp ứng phát triển giáo dục trong giai đoạn mới và để thực hiện 

đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đạt hiệu quả. 

- Sớm đầu tư Trường THPT Trần Đại Nghĩa; di dời Trường THPT Núi 

Thành đến địa điểm mới. 

- Thống nhất chủ trương tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức thi tuyển 

phân tuyến; cho chủ trương giảm số lượng học sinh/lớp để nâng cao hiệu quả 

dạy học.  

 - Căn cứ khoản 3 Điều 27 của Luật Quy hoạch năm 2019, quy hoạch 

ngành giáo dục được lồng ghép vào trong quy hoạch của tỉnh; hơn nữa, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 phê duyệt Đề 

án rà soát, sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn theo tinh 
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thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công, vì vậy Sở GDĐT 

không đề xuất tham mưu ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 162 

khi Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.  

IV. NHÓM NGHỊ QUYẾT ĐỀ NGHỊ DỪNG THỰC HIỆN (03 NGHỊ 

QUYẾT) 

1. Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh 

về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung 

tâm thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020 
 

a) Kết quả đạt được 

Cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND trong thời gian qua 

đã tạo nguồn vốn ổn định trong hỗ trợ đầu tư hạ tầng chợ nông thôn, miền 1 núi; 

góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo điều 

kiện cho các xã hoàn thành tiêu chí số 7 trong bộ tiêu chí nông thôn mới, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo quy định tại Nghị quyết thì 

hằng năm cân đối ngân sách tỉnh bố trí tối thiểu 10 tỷ đồng để hỗ trợ cho các địa 

phương trong việc xây mới, cải tạo, nâng cấp chợ. Việc triển khai thực hiện 

nguồn vốn hỗ trợ đầu tư chợ được thực hiện bắt đầu từ năm 2016, đến nay đã có 

21 chợ được hỗ trợ đầu tư với tổng mức vốn hỗ trợ là 24.815 triệu đồng (gồm: 5 

chợ hạng 2, 16 chợ hạng 3). Trong đó có 02 chợ hỗ trợ cho nhà đầu tư và 19 chợ 

hỗ trợ cho UBND các địa phương thực hiện. 

b) Tồn tại, hạn chế 

Cơ chế hỗ trợ đầu tư chợ theo Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND là hỗ trợ 

sau đầu tư nên chỉ phù hợp với nhà đầu tư là doanh nghiệp. Đối với chủ đầu tư 

là UBND cấp huyện, cấp xã thì quy định này là một hạn chế, khó khăn trong 

việc tổ chức thực hiện. Mức vốn hỗ trợ của nguồn vốn Nghị quyết chỉ đảm bảo 

từ 20-25% tổng mức đầu tư, trong khi, hầu hết các chủ đầu tư là UBND cấp xã, 

cấp huyện thường khó khăn trong việc huy động vốn, để thực hiện dự án các 

huyện phải lồng ghép các nguồn vốn khác đảm bảo tỷ lệ đối ứng đến 75-80% 

tổng mức đầu tư, đây là một trong những khó khăn của các địa phương, đặc biệt 

là các huyện miền núi. Trên thực tế một số công trình xin hỗ trợ từ nguồn vốn 

Nghị quyết trong năm 2016 nhưng do không có đủ nguồn đối ứng thực hiện nên 

đến cuối năm một số công trình không thể triển khai thực hiện ảnh hưởng đến 

tiến độ thực hiện chung (chợ Nam Giang, chợ Tiên Phong, …). 

c) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Theo quy định tại quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của 

HĐND tỉnh quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội 

dung trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, trong đó đối với nội dung hỗ trợ chợ 

nông thôn quy định mức hỗ trợ từ 70% - 90%, tỷ lệ đối ứng của ngân sách 
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huyện, xã từ 10% - 30% trên tổng mức đầu tư tùy theo khu vực. Trong khi đó, 

các dự án chợ được hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND thì 

mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh rất thấp, từ 20% - 25%; ngân sách huyện, xã phải 

đối ứng từ 75% - 80% trên tổng mức đầu tư. Do đó, các huyện, xã gặp rất nhiều 

khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để đối ứng, trong khi điều kiện ngân 

sách địa phương còn hạn chế. Bên cạnh đó, các huyện, xã tập trung ưu tiên sử 

dụng nguồn vốn đầu tư của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để 

đầu tư những công trình chưa có cơ chế hỗ trợ của Nhà nước. Riêng đối với các 

dự án chợ, các huyện, xã thường xin hỗ trợ từ nguồn Nghị quyết số 

125/2014/NQ-HĐND nhưng hiện nay quy định về tỷ lệ vốn hỗ trợ của tỉnh còn 

quá thấp và chênh lệch lớn hơn so với quy định tại Nghị quyết số 37/2016/NQ-

HĐND. 
 

         d) Đề xuất, kiến nghị 

         Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về nguồn vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng 

chợ; năm 2018, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét việc sửa đổi, điều 

chỉnh tăng mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND. Tuy nhiên, do 

thời gian hiệu lực của Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND còn quá ngắn (đến 

hết năm 2020); một số nội dung hỗ trợ phát triển hạ tầng thương mại (Siêu thị, 

Trung tâm Thương mại,...) không phù hợp với luật đất đai. Nội dung cơ chế, 

chính sách quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 125/2014/NQ-

HDND, quy định: Nhà nước thu hồi đất và giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư 

(địa điểm theo quy hoạch được duyệt); Nhà nước bảo đảm đầu tư xây dựng các 

công trình kết cấu hạ tầng thiết yếu đến chân tường rào công trình chợ, siêu thị 

và trung tâm thương mại. Trong khi theo Luật đất đai: Nội dung tại điểm d, 

khoản 1, Điều 118 qui định: “Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản 

xuất phi nông nghiệp” thuộc trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 

đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (đối với trung tâm 

thương mại, siêu thị); đồng thời có sự trùng lặp giữa Nghị quyết số 

125/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

của HĐND (đối với xây dựng hạ tầng chợ). Vì vậy, đề xuất dừng thực hiện Nghị 

quyết số 125/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ và khuyến 

khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2014-2020.  

2. Nghị quyết 202/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 cơ chế khuyến 

khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam, giai đoạn 2016 – 2020  

 a) Kết quả đạt được 

- Hỗ trợ giống cây dược liệu 

Trong giai đoạn 2016-2019, UBND tỉnh đã phân bổ 17.607 triệu đồng để hỗ 

trợ giống dược liệu cho 8 huyện (Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, 

Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Hiệp Đức) hỗ trợ giống dược liệu cho 

người dân. Tổng diện tích triển khai trồng 03 cây dược liệu (Đảng sâm, Ba kích 
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tím, Sa nhân tím) là 639,58/650 ha, đạt 98,4% kế hoạch đề ra. Năm 2020, UBND 

tỉnh tiếp tục phân bổ 6.700 triệu đồng cho 09 huyện để triển khai thực hiện. 

Nhìn chung các địa phương đã triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ và giải ngân 

kịp thời, đảm bảo nguồn kinh phí được giao. Tuy nhiên công tác tuyên truyền, hỗ trợ 

kỹ thuật chưa được quan tâm, sau khi trồng người dân không thường xuyên thực 

hiện các biện pháp chăm sóc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; chất lượng 

cây giống đem trồng chưa được kiểm tra, giám sát và đánh giá cụ thể... Ngoài ra, 

khoảng cách vận chuyển cây giống đến vùng trồng xa, thời tiết nắng nóng, lượng 

mưa thấp; một số địa phương chưa bám vào vùng quy hoạch dược liệu đã được 

UBND tỉnh phê duyệt, một số diện tích trồng không phù hợp với điều kiện lập địa 

thổ nhưỡng ,... do vậy, dẫn đến một số diện tích sinh trưởng và phát triển kém.    

- Tình hình phát triển giống cây dược liệu 

+ Về hỗ trợ kinh phí trong việc đầu tư, sản xuất giống dược liệu tại Trung tâm 

Giống Nông lâm nghiệp 

Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) được 

UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí 500 triệu đồng trong năm 2016 để thực hiện 

công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở nuôi cấy mô để thực hiện nghiên cứu, sản 

xuất giống dược liệu. Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, 

trong năm 2016, đơn vị nhận chuyển giao quy trình sản xuất cây Ba kích Tây 

Giang nuôi cấy mô từ trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, Trung 

tâm đã sản xuất và cung ứng cho huyện Tây Giang 30.000 cây Ba kích nuôi cấy 

mô. Kết quả cho thấy, lượng cây giống này huyện đã phân bổ cho các xã trồng 

sống với tỷ lệ sống trên 70%. Đến nay, theo báo cáo của các địa phương, nhìn 

chung các cây được cấp sinh trưởng phát triển tốt, đến thời điểm hiện nay sau 

hơn 04 năm, năng suất ước tính khoảng 0,7 - 1,2 kg/cây. 

+ Về đầu tư cơ sở hạ tầng vườn ươm 

Theo Nghị quyết số 202, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ thực hiện đầu tư  05 vườn 

ươm giống cây dược liệu tại 5 huyện (Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Phước 

Sơn và Nam Trà My). Tuy nhiên, qua xem xét các điều kiện thực tế liên quan, 

UBND tỉnh chưa thống nhất dùng nguồn ngân sách tỉnh đầu tư hạng mục này. Việc 

đầu tư vườn ươm dược liệu trước mắt có thể kêu gọi doanh nghiệp thực hiện theo 

hình thức xã hội hóa (tại Công văn số 3995/UBND-KTN ngày 02/8/2017). 

+ Về xây dựng 04 khu vực trồng bảo tồn chủ động, kết hợp sản xuất giống 03 

loại cây dược liệu Đảng sâm, Sa nhân tím và Ba kích tím 

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ về hạng mục trồng bảo tồn dược liệu, 

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu đã phối hợp với các đơn vị thực 

hiện trồng hoàn thành diện tích 25 ha các cây dược liệu (Đảng sâm: 7,5 ha, Ba kích 

tím: 10 ha và Sa nhân tím: 7,5ha) thuộc địa bàn 04 huyện: Nam Trà My, Đông 

Giang, Tây Giang và Phước Sơn (giảm 01 khu vực tại huyện Nam Giang do không 

chọn được địa bàn và đơn vị thực hiện), với tổng kinh phí thực hiện là 3.130 triệu 

đồng.  
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Đến nay, việc trồng bảo tồn chủ động đảm bảo diện tích theo Nghị quyết số 

202 (quy mô có giảm 01 khu vực huyện và một số diện tích không nằm dưới tán 

rừng tự nhiên). Qua kiểm tra, đánh giá nhìn chung các cây dược liệu trong các 

vườn bảo tồn sinh trưởng và phát triển tương đối tốt (tỷ lệ sống từ 80 - 95%), trừ 

khu vực trồng bảo tồn cây Đảng sâm tại huyện Nam Trà My < 80% và hiện nay 

đang tiến hành trồng dặm). Nhìn chung, các vườn bảo tồn sinh trưởng và phát triển 

khá, đến nay một số vườn có thể khai thác làm giống như vườn bảo tồn cây Ba kích 

tím tại huyện Tây Giang, Đông Giang. 

+ Các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây dược liệu 

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 12 cơ sở sản xuất giống dược 

liệu với quy mô hơn 2 triệu cây giống/năm, gồm các loại cây: Sa nhân, Ba kích, 

Đảng sâm, Quế, Giảo cổ lam, Đương quy,... 

Nhìn chung công tác phát triển giống dược liệu trong thời gian gần đây đã 

có những chuyển biến tích cực, số lượng đơn vị, cơ sở cung ứng giống cây dược 

liệu trên địa bàn tỉnh tăng lên rõ rệt, chất lượng cây giống từng bước được cải 

thiện, cơ bản đảm bảo cung ứng cho nhu cầu trồng và phát triển cây dược liệu 

trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật trồng cây dược liệu 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các 

địa phương tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách các cơ chế khuyến 

khích bảo tồn và phát triển cây dược liệu cho các địa phương và người dân. Đồng 

thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc 03 cây dược liệu 

(Đảng sâm, Sa nhân tím, Ba kích tím). Qua đánh giá từ địa phương, công tác tuyên 

truyền đã góp phần nâng cao được nhận thức của người dân trong công tác bảo tồn, 

phát triển các loại cây dược liệu gắn với phát triển kinh tế hộ; nhờ vậy đến nay cơ 

bản tiêu chí đăng ký tham gia hỗ trợ dược liệu đều cao hơn so với dự kiến nguồn 

kinh phí hỗ trợ. 

- Hỗ trợ, khuyến khích phát triển cây dược liệu, nhất là tại các huyện miền 

núi của tỉnh là một trong những cơ chế mang tính đột phá đối với ngành nông 

nghiệp nhằm góp phần ổn định đời sống và phát triển kinh tế cho đồng bào dân 

tộc tại các huyện miền núi của tỉnh. Cơ chế bảo tồn, khuyến khích phát triển cây 

dược liệu bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định như: Xây dựng được các 

vườn bảo tồn các cây Sa nhân, Đảng sâm, Ba kích tím; hỗ trợ nhân dân trồng 

được hơn 600 ha cây dược liệu các loại; hình thành các vườn ươm cung cấp cây 

giống dược liệu trên địa bàn tỉnh; phát triển ổn định một số cơ sở chế biến cây 

dược liệu…Tuy nhiên, việc hỗ trợ cây giống dược liệu cho nhân dân trồng và phát 

triển chưa mang lại hiệu quả rõ nét, bởi việc đầu tư hỗ trợ cây giống trồng nhỏ lẻ 

(hỗ trợ toàn dân), nên sản xuất manh mún, đời sống kinh tế người dân gặp khó 

khăn nên chưa quan tâm đầu tư chăm sóc (che bóng, làm choái, bón phân, tưới 

nước…), cùng với điều kiện thời tiết nắng nóng, khô hạn trong thời gian gần 

đây…đã dẫn đến tỷ lệ cây dược liệu đã trồng bị chết rất nhiều; diện tích còn lại 

sinh trưởng và phát triển chậm.  
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b) Khó khăn vướng mắc 

- Giai đoạn đầu phần lớn giống dược liệu sử dụng trên địa bàn tỉnh còn hạn 

chế về số lượng, chất lượng, nguồn gốc giống không rõ ràng...  từ đó dẫn đến 

nguồn cung ứng giống không đảm bảo so với nhu cầu sản xuất. 

- Đây là các loại cây trồng mới, việc tiếp cận những tiến bộ kỹ thuật cũng như 

sự quan tâm chăm sóc của người dân chưa cao nên cây sinh trưởng kém, tỷ lệ cây 

chết sau khi trồng nhiều, nhất là đối với cây Ba kích tím. 

- Hầu hết các địa phương chưa bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho cán bộ trong 

việc đi cơ sở để nắm bắt nhu cầu xây dựng kế hoạch thực hiện cơ chế và việc theo 

dõi, giám sát việc thực hiện nên việc nắm bắt thông tin cũng như hướng dẫn người 

dân chăm sóc chưa đạt hiệu quả.  

c) Đề xuất, kiến nghị 

Đề xuất không tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế này. Thay vào đó, cần 

tăng cường xúc tiến, kêu gọi và thu hút doanh nghiệp, HTX trong việc xây dựng 

các cơ sở sản xuất giống; gắn việc sản xuất, cung ứng giống với tiêu thụ, chế biến 

sản phẩm dược liệu; thực hiện theo Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 

30/01/2019 của UBND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ doanh 

nghiệp, HTX trong phát triển cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm; đầu tư hỗ 

trợ gián tiếp cho người dân thông qua việc tổ chức liên kết sản xuất của HTX 

với doanh nghiệp để gắn sản xuất với liên kết tiêu thụ và chế biến sản phẩm 

trong thời gian đến; phát triển dược liệu phải hướng tới truy xuất nguồn gốc xuất 

xứ để tiếp cận thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của 

UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 17 có đối tượng áp dụng được hỗ trợ là nông 

dân, chủ trang trại, cá nhân, hỗ gia đình. Đồng thời, theo kế hoạch hằng năm, các 

địa phương chủ động bố trí ngân sách để hỗ trợ, lồng ghép với các chương trình, 

dự án…nhằm xây dựng các mô hình trồng thâm canh cây dược liệu, qua đó khắc 

phục được những hạn chế như đã nêu trong việc thực hiện cơ chế thời gian qua. 

3. Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016; Nghị quyết số 

13/2018/NQ-HĐND một số chế độ đối với thành phố Tam Kỳ, Hội An, Điện 

Bàn và huyện Núi Thành 

a) Kết quả đạt được 

-  Về hỗ trợ lập quy hoạch các dự án và chi sự nghiệp môi trường 

+ Về hỗ trợ lập quy hoạch các dự án 

Tam Kỳ: Đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng đô thị thành phố đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở rộng không gian đô thị theo hướng phát 

triển hài hòa gắn với quy hoạch và đầu tư xây dựng trung tâm hành chính về 
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phía Đông. Trên cơ sở quy hoạch chung của thành phố được UBND tỉnh phê 

duyệt, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch và dự kiến tổng nhu cầu thực 

hiện quy hoạch của thành phố trong khoảng 38.000 triệu đồng/năm. Tuy nhiên 

với cơ chế này tỉnh hỗ trợ cho thành phố 2.000 triệu đồng/năm thì thành phố khó 

có thể hoàn thành được nhiệm vụ. 

Hội An: Từ năm 2017 đến nay ngân sách tỉnh đã cấp 8 tỷ đồng, thành phố 

đã sử dụng nguồn kinh phí này để cùng với ngân sách thành phố triển khai công 

tác lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An. 

Điện Bàn: Đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 

xã hội thị xã Điện Bàn đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; lập điều chỉnh 

quy hoạch chung đô thị Điện Bàn. Cùng với đó trong giai đoạn 2016 - 2020 trên 

địa bàn thị xã đã và đang thực hiện 24 dự án quy hoạch lớn nhỏ với tổng mức 

đầu tư 58.160 triệu đồng. Tuy nhiên với cơ chế này tỉnh hỗ trợ cho thị xã 2.000 

triệu đồng/năm thì ngân sách thị xã đối ứng để thực hiện các dự án quy hoạch là 

rất khó khăn. 

- Về sự nghiệp môi trường đô thị 

 Chi phí cho việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn, hoạt động bảo vệ môi trường khác trên địa bàn 

thành phố, thị xã hằng năm rất lớn và năm sau tăng hơn so với năm trước do yêu 

cầu phát triển đô thị. Ngoài định mức chi sự nghiệp môi trường, tỉnh hỗ trợ thêm 

3.000 triệu đồng/năm theo cơ chế của Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND cho cả 

thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020 nhưng vẫn không đảm bảo nhu cầu 

để thực hiện nhiệm vụ tại Điện Bàn và Hội An.  

Ngân sách tỉnh đã bố trí cho thị xã 3.000 triệu nguồn từ nguồn sự nghiệp 

môi trường để thực hiện đầu tư dự án tuyến mương thoát nước CCN Trảng Nhật 

2 (Điện Bàn).  

- Về hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trọng điểm và bổ sung có mục tiêu 

kiến thiết thị chính 

+ Về hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình trọng điểm 

Tam Kỳ: Năm 2017 đến nay ngân sách tỉnh đã hỗ trợ cho thành phố 

100.000 triệu đồng để thực hiện dự án đường Bạch Đằng và khu dân cư phía 

Tây thành phố. Dự án đang triển khai thực hiện. 

Hội An: Từ năm 2017 đến nay tỉnh đã hỗ trợ cho thành phố 80.000 triệu 

đồng, thành phố Hội An đã cân đối nguồn vốn triển khai 03 dự án, trong đó có 

01/03 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, còn lại 02 dự án dự kiến 

cuối năm sẽ hoàn thành, hiện tại ngân sách tỉnh đã hỗ trợ.  

Điện Bàn: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu 20.000 triệu đồng/năm cho 

thị xã theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngay từ dự toán 

đầu năm. Thị xã Điện Bàn đã cân đối nguồn vốn triển khai 05 dự án, trong đó có 

3/5 dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng (các dự án giao thông), còn 
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lại 02 dự án về văn hóa dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành, hiện tại ngân sách tỉnh 

đã hỗ trợ 55.907 triệu đồng/60 triệu đồng.  

+ Bổ sung có mục tiêu kiến thiết thị chính 

Tam Kỳ: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu 40.000 triệu đồng/năm cho 

thành phố theo cơ chế Nghị quyết 36/2016/NQ-HĐND ngay từ dự toán đầu 

năm. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay UBND tỉnh điều chỉnh giảm bổ sung có 

mục tiêu cho thành phố để thực hiện nhiệm vụ này từ 40.000 triệu đồng theo cơ 

chế xuống còn 34.137 triệu đồng, còn lại tính trong cân đối 5.863 triệu đồng là 

không đúng với tinh thần của Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND. 

 Hội An: Được sự hỗ trợ của tỉnh về bổ sung mục tiêu 20.000 triệu 

đồng/năm, cùng với ngân sách thành phố để bổ sung chi cho kiến thiết thị chính: 

Hoạt động dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố và xã đảo Tân Hiệp cho các 

hạng mục quét dọn; thu gom; vận chuyển rác thải, tưới đường; di tu hệ thống 

cây sanh đô thị, nạo vét cống rãnh vỉa hè, di tu hệ thống điện chiếu sáng công 

cộng. 

 Điện Bàn: Năm 2017 đến nay ngân sách tỉnh đã hỗ cho thị xã 60.000 

triệu đồng để thực hiện dự án kiến thiết thị chính và duy trì các hoạt động 

thường xuyên thanh toán tiền điện, duy trì bảo dương cây xanh. Tuy nhiên, từ 

năm 2017 đến nay UBND ngoài việc duy trì các hoạt động thường xuyên thanh 

toán tiền điện, quản lý và vận hành điện, duy trì bảo dưỡng cây xanh trên địa 

bàn thị xã thị xã đã đầu tư 34 dự án kiến thiết thị chính có tổng mức đầu tư 

54.013 triệu đồng, như vậy tổng số tiền ngân sách tỉnh hỗ trợ chỉ mới đảm bảo 

việc đầu tư các công trình kiến thiết thị chính nên ngân sách thị xã phải cân đối 

để đảm bảo luôn các hoạt động thường xuyên thanh toán tiền điện, quản lý và 

vận hành điện, duy trì bảo dưỡng cây xanh là rất lớn. 

- Để lại 100% từ tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp 

một lần, tiền cho thuê đất hằng năm chuyển sang hình thức thuê đất nộp một lần 

cho cả thời gian thuê. 

Đây là nguồn lực rất quan trọng trong đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn,  

cùng với tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp một lần, tiền cho 

thuê đất hằng năm chuyển sang hình thức thuê đất nộp một lần cho cả thời gian 

thuê của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn do tỉnh quản lý trích lại 

theo cơ chế UBND thành phố, thị xã đã trình HĐND thành phố, thị xã cho xây 

dựng bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, từ năm 

2017 - 2018, ngân sách tỉnh đã trích lại cho thành phố 74.469 triệu đồng (Hội 

An); 150.356 triệu đồng (Điện Bàn) để thực hiện cân đối chi đầu tư. 

Năm 2017, UBND tỉnh đã cấp lại toàn bộ cho thành phố Tam Kỳ từ 

nguồn thu tiền thuê đất một lần theo đề nghị của UBND thành phố, tạo điều kiện 

cho thành phố bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư xây dựng KCN Thuận Yên, khu 

du lịch sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh và các dự án khác trên địa bàn để đẩy 

nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào sử dụng, tạo điều kiện kêu gọi đầu tư.  
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Tuy nhiên, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND sửa 

đổi Nghị quyết 36, theo đó số tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê cấp 

lại 50% đối với các địa phương có số thu nộp ngân sách điều này đã ảnh hưởng 

rất lớn đến việc cân đối đầu tư của địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016 - 2020, số dự báo tiền đất tỉnh trích lại chi để cân đối cho đầu tư là 

không như dự kiến dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn trong đầu tư công. 

 - Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% nguồn vốn đối ứng giải phóng mặt bằng, tái 

định cư các dự án ODA trên địa bàn thành phố Tam Kỳ 

Với cơ chế này, tỉnh đã bổ sung kinh phí để đối ứng giải phóng mặt bằng, 

tái định cư dự án phát triển đô thị loại II trên địa bàn thành phố, đã đáp ứng kịp 

thời nguồn vốn để thực hiện chi trả bồi thường theo đúng tiến độ dự án. 

- Giao thành phố quản lý các công trình, trụ sở của các sở, ngành thuộc 

tỉnh trên địa bàn thành phố không còn nhu cầu sử dụng, nhằm tạo quỹ đất, bố 

trí phát triển thương mại - dịch vụ 

Nội dung này từ năm 2017 đến nay chưa có phát sinh. 

b) Đề xuất, kiến nghị 

 Do nguồn ngân sách tỉnh khó khăn, không đảm bảo hỗ trợ, do đó đề nghị 

chưa thực hiện chính sách hỗ trợ trong giai đoạn 2021 – 2025.  

 V. ĐỀ XUẤT CỦA UBND TỈNH 

 Trên cơ sở nội dung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết 

HĐND tỉnh nêu trên, UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh khóa IX xem xét, 

quyết định các nội dung theo 4 đề nghị như sau: 

  1. Đối với 23 Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách của tỉnh, căn cứ 

vào tình hình phát triển kinh tế, xã hội và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh 

để quyết định việc dừng; tiếp tục thực hiện; sửa đổi, bổ sung trong thời gian đến 

(kèm theo Phụ lục I). 

 2. Đối với 21 Nghị quyết quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao 

trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên thì đề nghị tiếp 

tục thực hiện theo văn bản của cấp trên cho đến hết giai đoạn, khi cơ quan nhà 

nước cấp trên ban hành văn bản mới thì tiến hành rà soát để tham mưu UBND 

trình HĐND tỉnh ban hành văn bản cho phù hợp (kèm theo Phụ lục II). 

        3. Công bố hết hiệu lực để ban hành văn bản hành chính hoặc tích hợp vào 

Quy hoạch tỉnh trong giai đoạn tiếp theo đối với 20 Nghị quyết (kèm theo Phụ 

lục III). 

4. Dừng thực hiện và công bố hết hiệu lực đối với 03 Nghị quyết (kèm theo 

Phụ lục IV). 
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Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện một số Nghị 

quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong thời gian qua, một số đề xuất, 

kiến nghị triển khai thực hiện trong thời gian đến; UBND tỉnh kính báo cáo 

HĐND tỉnh khóa IX tại kỳ họp thứ 17 xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./. 
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