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UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VÀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
Góp ý dự thảo "Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đầu tư, tu bổ 
các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025 "của 

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND tỉnh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 600/UBND-TH ngày 
25/01/2022 về chuẩn bị các nội dung của UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh khoá 
X tại kỳ họp thứ bảy (tổ chức vào tháng 4/2022); Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã 
có Công văn số 422/SVHTTDL-VP ngày 22/3/2022 gửi Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, 
các thành viên UBND tỉnh về xin ý kiến thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ 
trợ từ ngân sách tỉnh để đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2022-2025 (kèm theo phiếu lấy ý kiến). Sở Văn hoá, Thể thao và Du 
lịch báo cáo kết quả tổng hợp và tiếp thu, giải trình như sau;

1. Số lượng gửi lấy ý kiến: 26 đồng chí.
2. Tổng hợp kết quả lấy ý kiến như sau:
a) Thống nhất thông qua: 21 đồng chí (81%).
b) Chỉnh sửa và thống nhất thông qua: 02 đồng chí (8%).
c) Không có ý kiến phản hồi: 03 đồng chí (11%).
3. Tiếp thu, giải trình các ý kiến như sau:
a) Đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh:
- Ý kiến như sau: Đề nghị trong nội dung Đề án của các Sở trình lấy ý kiến phải giải 

trình rõ nguồn vốn. Theo ý kiến Sở Kế hoạch và Đầu tư thì không cân đối được 30 tỷ 
đồng, việc này thế nào? Sở phải giải trình.

- Tiếp thu và giải trình của đơn vị soạn thảo:
Theo ý kiến của góp ý Đề án của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 

324/SKHĐT-LĐVX ngày 21/02/2022), Sở Tài chính (Công văn số 393/STC-ĐT ngày 
23/2/2022) về nguồn vốn bố trí cho Đề án chỉ 60 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025 theo 
Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh (Tổng mức nguồn 
vốn bố trí cho Đề án giai đoạn 2022-2025 khoảng 90 tỷ đồng). 

Để giải quyết về vấn đề nguồn vốn cho Đề án, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp 
vào ngày 09/3/2022 do đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Ban: Kinh 
tế và Ngân sách, Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Tư pháp, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh. Tại cuộc 
họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đã thống nhất tham mưu thêm 
nguồn để đảm bảo 100%  di tích xuống cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025 
được tu bổ theo tinh thần Nghị quyết số 11- NQ/TU (khoá XXII)  ngày 20/7/2021 của 
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Tỉnh uỷ về phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, tại phiếu lấy ý kiến thành viên 
UBND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để 
đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-
2025 (kèm theo Công văn số 422/SVHTTDL-VP ngày 22/3/2022 của Sở Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch), đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Giám đốc 
Sở Tài chính đã ký phiếu thống nhất thông qua Nghị quyết với tổng mức kinh phí hỗ 
trợ đầu tư tu bổ di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025 là 90,94 
tỷ đồng.

b)  Đồng chí Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
- Ý kiến như sau: Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm việc cụ thể với 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để thống nhất lại mức và tổng nguồn hỗ trợ, 
đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 
hoặc giải trình rõ nguồn bổ sung thêm

- Tiếp thu và giải trình của đơn vị soạn thảo: Tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó 
Chủ tịch tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giải trình như sau:

Tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh: Tổng mức 
đầu tư: 300 tỷ đồng (trong đó NS tỉnh: 200 tỷ đồng), giai đoạn 2021-2025 bố trí: 60 
tỷ đồng, dự thảo Nghị quyết là 90,94 tỷ đồng. 

Về mức, tổng nguồn hỗ trợ đầu tư của Nghị quyết, trên cơ sở tổng hợp ý kiến 
của các Sở, ngành và địa phương, trong đó có ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
(Công văn số 324/SKHĐT-LĐVX ngày 21/02/2022), Sở Tài chính (Công văn số 
393/STC-ĐT ngày 23/2/2022), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND 
tỉnh tổ chức cuộc họp về "Đề án hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh, giai 
đoạn 2022- 2025" ngày 09/3/2022 do đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban Thường 
vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì với sự tham gia của đại diện lãnh đạo 
các Ban: Kinh tế và Ngân sách, Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh 
và cuộc họp đã thống nhất tham mưu bố trí đủ nguồn vốn để 100% các di tích đã 
xuống cấp được tu bổ trong giai đoạn 2022-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 11- 
NQ/TU (khoá XXII)  ngày 20/7/2021 của Tỉnh uỷ về phát triển sự nghiệp văn hoá, 
thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. 
Đồng thời, tại phiếu lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết 
quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025 (kèm theo Công văn số 422/SVHTTDL-VP 
ngày 22/3/2022 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch), đồng chí Giám đốc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư và đồng chí Giám đốc Sở Tài chính đã ký phiếu thống nhất thông 
qua Nghị quyết với tổng mức kinh phí hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích được xếp hạng trên 
địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025 là 90,94 tỷ đồng.

c) Đồng chí Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở Tư pháp:
 - Ý kiến như sau: Đã tham gia trực tiếp vào dự thảo trình Nghị quyết về thể 

thức và kỹ thuật trình bày.
 - Nội dung tiếp thu của đơn vị soạn thảo: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

tiếp thu và hoàn thiện.
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Trên đây là tổng hợp ý kiến của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên UBND 
tỉnh và báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về dự thảo 
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để đầu tư, tu bổ các di tích được xếp 
hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Báo cáo);
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Lưu VT, VP (Dũng xdcb).

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao


		2022-03-29T09:05:48+0700
	Quảng Nam


		2022-03-29T09:07:42+0700
	Quảng Nam


		2022-03-29T09:07:46+0700
	Quảng Nam


		2022-03-29T09:07:47+0700
	Quảng Nam


		2022-03-29T09:07:48+0700
	Quảng Nam




