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TỔNG HỢP Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ  

KỲ HỌP THỨ 21, HĐND TỈNH KHÓA IX 

(Buổi sáng ngày 13/01/2021) 

 

Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX đã dành một phần thời gian buổi sáng 

ngày 13 tháng 01 năm 2021 để các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách 

mời tham dự kỳ họp thảo luận ở tổ về các đề án, báo cáo, các nội dung của 

Thường trực HĐND, UBND tỉnh trình kỳ họp và các nội dung liên quan khác. 

Đã có 34 lượt đại biểu phát biểu làm rõ thêm các nội dung đã được trình bày. Cụ 

thể như sau: 

Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021. 

Có ý kiến đề nghị rà soát cụ thể thực tế; phê duyệt đề án vị trí việc làm của 

các cơ quan, đơn vị để làm cơ sở cho việc phân bổ và cân đối số lượng người 

cho phù hợp với từng đơn vị; vì hiện nay có một số cơ quan, đơn vị vẫn còn sử 

dụng hợp đồng theo Nghị định 68 làm nhiệm vụ chuyên môn. Đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo chấm dứt ngay hợp đồng chuyên môn tại các cơ quan đơn vị khi có 

kết quả tthi tuyển công chức.      

 Có ý kiến thống nhất việc thu hồi biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công 

lập được giao quyền tự chủ theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay đề án vị trí việc làm tại một số đơn vị sự nghiệp 

chưa được phê duyệt và chưa có hướng dẫn việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng 

và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại các đơn vị 

công lập được giao quyền tự chủ để đơn vị có cơ sở thực hiện. Do vậy, đề nghị 

tỉnh sớm phê duyệt đề án vị trí việc làm và có hướng dẫn các nội dung trên để 

kịp thời tiến hành thu hồi biên chế viên chức. 

Việc thu hồi 1762 biên chế chưa được giải quyết, nhưng chưa được đề cập. 

Đề nghị cần khảo sát kỹ trước khi quyết định thu hồi 1762 biên chế viên chức, 

nhất là ở các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính (như các Ban quản lý, Trung tâm 
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khai thác quỹ đất…). Do đó, cần làm rõ việc giảm 1950 biên chế viên chức (như 

báo cáo của Ban Pháp chế) và việc thu hồi 1762 biên chế viên chức tại các đơn 

vị sự nghiệp công lập tự chủ. 

Hiện nay, nhiều huyện thị đang biệt phái viên chức ở các đơn vị sự nghiệp 

tự chủ sang làm việc ở các cơ quan hành chính vì chỉ tiêu biên chế hành chính 

vừa thiếu, vừa không thi kịp thời, như ở Điện Bàn đang sử dụng 13 biên chế 

viên chức ở ban quản lý dự án, các Trung tâm…(Điện bàn chỉ có 70 công 

chức/106 chỉ tiêu giao). Vừa qua thực hiện chủ trương cho phép xét viên chức, 

Điện Bàn xét 10 chỉ tiêu nữa, nay đề nghị thu hồi thì xử lý thế nào và chưa thấy 

UBND tỉnh chỉ đạo lộ trình thực hiện, giải quyết. 

Có ý kiến thống nhất với Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế: Việc giao 

biên chế công chức đối với các huyện, thị xã, thành phố mang tính bình quân, 

chưa có tiêu chí cụ thể cho từng địa phương, đơn vị để phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, quy mô dân số, diện tích, số đơn vị hành chính cấp xã, đặc điểm tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội vấn đề cần khắc phục vấn đề này. 

Về thi tuyển công chức viên chức đã thực hiện, tuy nhiên nhiều trường hợp 

thi không đậu, hiện nay không có cán bộ làm việc, vấn đề này chưa được UBND 

tỉnh đề cập, giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh tổ chức thi công chức tiếp tục hoặc 

có chủ trương (bằng văn bản) cho phéo địa phương hợp đồng.  

Có ý kiến cho rằng nội dung thi công chức không phù hợp: đối với sinh 

viên mới ra trường chưa nắm kiến thức chung quản lý nhà nước, người đã hợp 

đồng lâu năm thì không đảm bảo về trình độ ngoại ngữ nên thi công chức không 

đậu, tỷ lệ đậu thấp. Đề nghị có giải pháp về vấn đề này. 

Việc chuyển hợp đồng theo Nghị định 68 sang hợp đồng lao động: Đề nghị 

UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện cụ thể, hiện nay mỗi cơ quan thực hiện một 

cách khác nhau, đồng thời UBND tỉnh chưa giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, các 

cơ quan trả lương cho các đối tượng này như thế nào. Đối với đơn vị sự nghiệp 

tự chủ thu hồi hết biên chế thì việc thực hiện nhiệm vụ như thế nào, kể cả việc 

bổ nhiệm cán bộ. 

Một vấn đề đáng quan tâm là phụ cấp của cán bộ khối Đảng sang nhà nước 

bị giảm thì giải quyết như thế nào. 

Cũng có ý kiến cho rằng việc sắp xếp tổ chức bộ máy vừa qua quá nhanh; 

việc xét chuyển viên chức thủ tục cũng khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh tổ chức 

hội nghị đánh giá toàn diện vấn đề này.  
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Quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp 

nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Nhiều đại biểu rất quan tâm đến nghị quyết này và cho rằng việc triển khai 

thực hiện nghị quyết trong thời gian qua còn nhiều khó khăn đối với khu vực 

nông thôn, miền núi, dự án nhà máy nước, đường ống nước đã đầu tư nhưng 

người dân lại không đấu nối, không sử dụng nước sạch, dẫn đến đầu tư lãng phí, 

khó thu hồi vốn. Đối với khu vực đô thị có phần thuận lợi hơn. 

Có ý kiến đề nghị xem xét giải pháp hoàn trả ngân sách bằng khấu hao tài 

sản theo quy định hiện hành sẽ khó thực hiện ở khu vực 4 (dân cư ít, thu khó 

khăn), đề nghị xem xét có thể kéo dài thời gian cho khu vực này. Ngoài ra, đề 

nghị nghiên cứu đầu tư các công trình cấp nước sạch ở miền núi, vùng khó khăn 

theo hình thức đầu tư công để sớm cung cấp nước sạch cho nhân dân. 

Có ý kiến cho rằng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ngày càng 

cao. Tuy nhiên, đối với các xã vùng Tây của huyện Thăng Bình, điều kiện kinh 

tế - xã hội còn khó khăn, một số công trình nước sạch đầu tư trước đây không 

phát huy hiệu quả. Do vậy, đề nghị trong thời gian đến có giải pháp để nâng cao 

tỷ lệ sử dụng nước sạch; đồng thời đề nghị xếp 07 xã vùng Tây của huyện Thăng 

Bình từ vùng 02 sang vùng 4 theo dự thảo nghị quyết. 

Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn đối với 04 vùng hỗ trợ. Ngoài ra, xem 

xét một số huyện có điều kiện để đưa vào vùng 1. 

Có ý kiến cho rằng ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư nước sạch là cần thiết, 

đối với khu vực miền núi nên quan tâm hơn vì đối tượng áp dụng đặc thù, doanh 

nghiệp không mặn mà như huyện Bắc Trà My nhiều năm chưa thực hiện được. 

Cơ chế mới này cũng khó cho địa phương. Do đó, đề nghị có thể xem xét dừng 

ban hành nghị quyết này để tổ chức hội nghị, hội thảo sâu hơn, đảm bảo nghị 

quyết khả thi, đi vao cuộc sống.  

Có ý kiến đề nghị nên hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp để đảm bảo tính 

hơn khi đầu tư nước sạch; đồng thời nên lấy ý kiến, nguyện vọng của doanh 

nghiệp. 

Tuy nhiên có ý kiến khác cho rằng, nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND tỉnh 

ban hành vẫn kêu gọi, thu hút nhà đầu tư và đã thực hiện đầu tư một số công 

trình nước sạch (nhà máy nước, đường ống) ở một số địa phương, tuy nhiên cơ 

chế để gỡ cho doanh nghiệp hiện rất khó khăn, dân không dùng nước, hoặc dung 

ít nên hiệu quả đầu tư chưa đạt như mong muốn. Nghị quyết lần này cơ chế có 
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thuận lợi hơn so với nghị quyết 180 trước, nền đề nghị cần sớm ban hành để 

doanh nghiệp tiếp cận, tham gia đầu tư. nước sạch. Đối với các huyện miền núi 

chắc chắn khó khăn trong quá trình kêu gọi doanh nghiệp đầu tư do điều kiện 

đặc thù của miền núi. Tuy nhiên, cần quy hành nghị quyết để có cơ sở pháp lý, 

điều kiện để kêu gọi, thu hút doanh nghiệp, còn việc quyết định đầu tư hay 

không là do doanh nghiệp tính toán, quyết định. 

Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, 

chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025.  

Đa số thống nhất quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng 

dân quân (trừ dân quân biển) khi thực hiện nhiệm vụ, nên thống nhất 150.000 

đồng/người/ngày. 

Một số đại biểu cho rằng, đề án nên xác định hỗ trợ cho dân quân tự vệ là 

chính, nên tách lực lượng tự vệ thành một thành phần khác là đối tượng đã 

hưởng lương. 

Quy định mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, 

dự án trong việc lập, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các 

nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.  

Một số ý kiến thống nhất đề nghị nâng mức chi cho người phiên dịch tiếng 

dân tộc thiểu số lên lên bằng 100% mức chi tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC 

(200.000 đồng/người/ngày) thay vì  mức 150.000 đồng/người/ngày (bằng 75% 

mức chi tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC) như đề án để phù hợp với điều kiện 

đi lại ở khu vực vùng núi cao, vùng sâu, đồng thời để động viên, khuyến khích 

đối tượng tham gia. 

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng 

và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.  

Có ý kiến đề nghị bổ sung huyện Quế Sơn vào khu vực II như các huyện 

Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn vì hầu hết các xã thuộc huyện Quế Sơn thuộc 

địa hình trung du và miền núi có địa hình ruộng đất bậc thang nên suất đầu tư 

lớn. 

 

Quy định nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam.  
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Thống nhất với mức chi cao nhất so với quy định của Trung ương. Tuy 

nhiên, cần phân tích thêm về chất lượng, tính hiệu quả của từng sáng kiến nhằm 

phù hợp với thục tế trong lao động, sản xuất và học tập. 

Trong năm 2020, Sở KHCN đã triển khai các hoạt động thẩm định sáng 

kiến, đa số thành viên tham gia rất trách nhiệm nhưng do vướng quy định nên 

chưa thực hiện giải quyết kịp thời chế độ. Do vậy, đề nghị đưa vào Nghị quyết 

nội dụng “đề nghị UBND tỉnh xử lý thực hiện theo đúng quy định pháp luật” để 

triển khai thực hiện chế độ chi hoạt động sáng kiến đã triển khai năm 2020. 

Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng 

đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.  

Có đại biểu có ý kiến rằng, nguồn lực đầu tư cho bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ 

Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 khá lớn vì vậy, cần đánh giá hiệu quả 

sau đầu tư, có cơ chế ràng buộc để lực lượng bóng đá trẻ được lựa chọn, đào tạo, 

huấn luyện gắn bó lâu dài, cống hiến cho bóng đá tỉnh nhà tránh lãng phí nguồn 

lực đầu tư. Thống nhất cơ chế để đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ Quảng Nam nhưng 

đề nghị tuyển chọn, đào tạo là  cầu thủ người Quảng Nam. 

Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác để xây dựng dự án thủy điện Sông Tranh 4 trên địa bàn 

huyện Hiệp Đức, Tiên Phước.  

Có đại biểu đề nghị UBND tỉnh giải trình trong những năm vừa qua, đã 

thực hiện trồng rừng thay thế được bao nhiêu phần trăm trên dự kiến trồng rừng 

thay thế, vì quỹ đất hiện nay để bố trí trồng rừng thay thế rất hạn chế, có nơi 

không có. 

Có ý kiến cho rằng việc trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chỉ là thủ 

tục hành chính, thực hiện theo quy định mới của trung ương, hiện tại dự án đã 

sắp hoàn thành đưa vào sử dụng, ngoài ra chỉ chuyển mục đích rừng sản xuất, 

không có rừng tự nhiên. 

Có ý kiến cho rằng việc, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện xây 

dựng dự án Thủy điện sông Tranh 4  là cần thiết vì dự án này đã triển thai xây 

dựng đã lâu, cơ bản hoàn thành, Tuy nhiên, trong thời điểm tỉnh ta vừa chịu ảnh 

hưởng nặng nề của lũ lục, sạt lở, trong đó có yếu tố thủy điện…Do vậy, đề nghị 

HĐND tỉnh cân nhắc kỹ thời điểm thực hiện để tránh áp lực dư luận xã hội, gây 

ra nhiều ý kiến trái chiều. 
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Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang 

mục đích khác để xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị Cồn 

Tiến, thành phố Hội An.  

Có ý kiến cho rằng đây là dự án đối ứng dự án BT dự án cầu Đế Võng. Đại 

biểu còn băn khoăn việc đầu tư dự án này, việc chuyển đất rừng thành đất đô thị 

có thất thu ngân sách hay không? Thu nộp ngân sách như thế nào? Vì khi 

chuyển có nhiều lợi thế, giá trị đất lên. Do vậy, cần làm rõ giá trị chênh lệch lệch 

địa tô và nghĩa vụ đối với ngân sách. 

Tuy nhiên, có ý khác cho rằng, khi triển khai thực hiện dự án cầu Đế Võng 

thì mới tạm tính giá đất các khu đất đối ứng dự án BT, giao cho doanh nghiệp 

đầu tư các khu đô thị. Khi các khu đô thị này hoàn thành thì sẽ thành lập Hội 

đồng thẩm định lại giá đất, theo đó sẽ xác định giá trị thu nộp vào ngân sách nhà 

nước (trong đó, có tính toán việc doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư dự án BT các năm 

trước).  

Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh về 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.  

Về số lượng đối tượng áp dung: đề nghị chỉ thực hiện đến hết năm 2020 và 

không dùng để áp dụng từ năm 2021 trở đi khi nghị quyết sửa đổi, bổ sung có 

hiệu lực. Do đó, không điều chỉnh số lượng như UBND tỉnh đề nghị, đề nghị bãi 

bỏ khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết và các phụ lục kèm theo. Thống nhất bãi bỏ 

khoản 5 Điều 2. Về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3: khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 

49 đã quy đinh cụ thể: “Mức hỗ trợ quy định như trên được điều chỉnh khi mức 

trợ cấp ưu đãi hằng tháng của người có công cách mạng, chuẩn mức sống trung 

bình được cấp có thẩm quyền điều chỉnh.”. Do đó, thống nhất không sửa đổi, bổ 

sung khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 49. 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu 

cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017- 2021.  

Có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11 qua 04 năm kết quả đạt 

thấp: toàn tỉnh đã cử đi đào tạo được 30/64 kỹ thuật chuyên sâu (chiếm tỷ lệ 

47%) cho 30 bác sĩ của 17 đơn vị tuyến tỉnh/huyện; đào tạo được 20/88 ekip 

(chiếm tỷ lệ 23%) cho 87 bác sĩ, nhân viên y tế…của 12 đơn vị tuyến 

tỉnh/huyện, với tổng nguồn kinh phí đã thực hiện là 3.143.268.000 
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đồng/16.800.000.000đồng. Do vậy, việc điều chỉnh nghị với số lượng như 

UBND tỉnh đề nghị khá nhiều, và chỉ thực hiện đến năm 2021, do vậy có thực 

hiện đảm bảo không. 

Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất lâm nghiệp 09 huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam.  

Có ý kiến phản ánh: chất lượng đo đạc chưa đảm bảo nên phải đo lại, gây 

lãng phí rất lớn. Cấp đất trên hành lang tuyến đường bộ (Quốc lộ, tỉnh lộ, ĐH) 

như thế nào để giải quyết hồ sơ đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương 

căn cứ vào nhu cầu thực tiễn xây dựng lộ trình thực hiện. Nên giao các địa 

phương chủ động chứ không nên quy định cụ thể lộ trình vào Nghị quyết. 

Đề nghị bổ sung huyện Quế Sơn vào đề án vì Quế Sơn là huyện trung du có 

xã miền núi, có diện tích đất lâm nghiệp khá lớn để tạo điều kiện cho huyện và 

các xã làm tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng. 

Có ý kiến dề nghị tiếp thu điều chỉnh tiêu đề Nghị quyết theo thẩm tra của 

Ban Dân tộc. Nội dung về phạm vi thực hiện, đề nghị viết rõ như sau: Toàn bộ 

diện tích đất lâm nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, có hộ khẩu 

thường trú tại địa phương, trực tiếp sản xuất lâm nghiệp thuộc địa bàn 09 huyện 

miền của tỉnh, gồm: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Tiên Phước, Bắc Trà 

My, Nông Sơn, Nam Trà My, Phước Sơn và Hiệp Đức 

Có ý kiến đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương căn cứ vào nhu cầu 

thực tiễn xây dựng lộ trình thực hiện. Nên giao các địa phương chủ động chứ 

không nên quy định cụ thể lộ trình vào Nghị quyết 

Ngoài các nội dung nêu trên, các đề án, báo cáo khác không có góp ý gì 

thêm. Bên cạnh những ý kiến đã tổng hợp, còn một số ý kiến đã được đại diện 

các cơ quan liên quan giải trình rõ tại phiên thảo luận, chúng tôi không tổng hợp 

vào báo cáo này. Những ý kiến góp ý về câu chữ, xin tiếp thu và chỉnh sửa trực 

tiếp vào văn bản.  

Vì thời gian tổng hợp quá ngắn nên không tránh khỏi các sai sót, kính mong 

quý vị đại biểu thông cảm. 

       THƯ KÝ KỲ HỌP 


