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 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của HĐND tỉnh về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, 
HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 
về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 
2021-2026 (gọi tắt là Nghị quyết số 81), UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các 
Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế 
chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương căn cứ Nghị quyết số 81 
của HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền; 
đối với những nội dung vượt thẩm quyền, chủ động tổng hợp, tham mưu UBND 
tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết (Công văn số 9228/UBND-TH ngày 
23/12/2021).

Đến nay, UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 81 cụ thể như sau:

1. Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường
- UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 

73-KL/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ 
môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 
(ban hành kèm theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 22/9/2021); theo đó 
đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan thực hiện các nội dung theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao.

- UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, 
ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, xác định tiềm 
năng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, dự báo 
cung - cầu khoáng sản trong và ngoài tỉnh, kết hợp rà soát, đánh giá các quy 
hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt, 
nhất là cát lòng sông, đất làm vật liệu san lấp, đất sét, đá để đề xuất quy hoạch 
thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND 
tỉnh, làm cơ sở cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản, sau đó tích hợp vào 
Quy hoạch tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Quy 
hoạch. Quy hoạch phải đảm bảo nguồn khoáng sản của tỉnh được khai thác, sử 
dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ được môi trường, cảnh quan, di 
tích, danh lam thắng cảnh và các tài nguyên khác, bảo đảm quốc phòng – an 
ninh; phải đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ thi công các công trình xây dựng trên 
địa bàn tỉnh theo hướng tập trung các mỏ lớn, điều kiện khai thác thuận lợi, phân 
bố ở nhiều địa phương để giảm cự ly vận chuyển đến các công trình xây dựng, 
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nhất là công trình trọng điểm. Không quy hoạch, cấp phép khai thác khoáng sản 
tại chân sườn đồi, núi dọc theo các tuyến Quốc lộ, tuyến đường cao tốc (kể cả 
đường Hồ Chí Minh), khu vực có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho các 
công trình hạ tầng kỹ thuật, hoạt động lưu thông, bảo vệ cảnh quan, môi 
trường... 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công 
nghiệp tỉnh khi thực hiện thỏa thuận địa điểm, cấp phép đầu tư xây dựng các nhà 
máy chế biến khoáng sản phải gắn với vùng nguyên liệu. 

 - Giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh và UBND 
các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý địa bàn, chỉ cho phép các nhà 
máy chế biến khoáng sản trên địa bàn quản lý thực hiện hoạt động sản xuất khi 
có nguồn nguyên liệu hợp pháp.   

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 
về việc ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đấu giá quyền 
khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp 
phép của UBND tỉnh (thay thế Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 
của UBND tỉnh). Tiếp đó, ngày 07/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 
ban hành Công văn số 74/STNMT-KS hướng dẫn quy trình, thủ tục đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền 
cấp phép của UBND tỉnh. 

- UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1704/UBND-KTN ngày 23/3/2022 
chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch và khai thác khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh: yêu cầu UBND các huyện, thị xã, 
thành phố đề xuất các khu vực cần tiến hành đấu giá để Sở Tài nguyên và Môi 
trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan kiểm tra cụ thể, 
làm rõ các thông tin liên quan, tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND 
tỉnh báo cáo xin ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai 
thực hiện việc đấu giá.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi 
trường đã, đang và sắp tổ chức kiểm tra các khu vực khoáng sản UBND các 
huyện: Tiên Phước, Đại Lộc, Phú Ninh, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang đề 
xuất đấu giá. Do đó, từ khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND 
ngày 06/01/2022 đến nay chưa có địa phương nào tổ chức đấu giá. 

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 
hành Chương trình số 17-CTr/TU ngày 03 tháng 6 năm 2022 Chương trình thực 
hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng 
chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045.

- UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo nội 
dung sửa đổi, thay thế Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 ban 
hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài 
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nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các 
cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam. Hiện nay, dự thảo nội 
dung đang được Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý của các Sở, Ban 
ngành, đơn vị có liên quan và dự kiến hoàn chỉnh tham mưu UBND tỉnh trong 
quý III/2022.

- Để khắc phục, hạn chế hồ sơ trễ hẹn, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên 
và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tổ chức quán triệt, chấn chỉnh 
và yêu cầu các Chi nhánh tổng hợp báo cáo cụ thể từng loại hồ sơ trễ hẹn tồn 
đọng để theo dõi, chỉ đạo giải quyết dứt điểm; đồng thời, xác định trách nhiệm 
cụ thể của từng đơn vị, cá nhân có liên quan những hồ sơ trễ hẹn (nếu có) và đề 
ra những giải pháp khắc phục trong năm 2022; các Chi nhánh Văn phòng Đăng 
ký đất đai cam kết giảm số hồ sơ trễ hẹn xuống dưới 5% theo Kế hoạch số 
1211/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm năm 2022. Đến nay, có trên 80% chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ đúng hạn từ 97% trở lên và 
nâng cao chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức. 

- Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam đã 
được Sở Nội vụ thẩm định tại Công văn số 1102/SNV-TCBC ngày 02/6/2022. 
Hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam đang hoàn thiện Đề án việc 
làm theo ý kiến của Sở Nội đề nghị thực hiện số người làm việc (biên chế viên 
chức) giai đoạn 2022 – 2025 của đơn vị theo vị trí việc làm là 186 người, cụ thể: 
(06 phòng chuyên môn, nghiệp vụ + 11 Chi nhánh) x 7 + (07 Chi nhánh khu vực 
đồng bằng) x 9 + 04 Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký = 186 người; trong đó, 07 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực đồng bằng có số lượng viên 
chức là 09 người/Chi nhánh.

- Đã chỉ đạo thực hiện việc nâng cấp đường truyền để phục vụ việc xử lý 
hồ sơ trên phần mềm “một cửa” và quét hồ sơ cấp giấy. Hiện nay, nhân lực và 
cơ sở hạ tầng tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký cơ bản đáp ứng được yêu cầu 
công việc của đơn vị. Đã đầu tư trang thiết bị, máy vi tính, máy Scan, hệ thống 
Camera giám sát, hệ thống họp trực tuyến cho 11 Chi nhánh trung du, đồng 
bằng. Hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam đang tiếp tục đầu tư hạ 
tầng Internet, trang thiết bị máy móc để đảm bảo phục vụ tốt việc xử lý hồ sơ 
trên phần mềm một cửa tại các Chi nhánh nhằm đảm bảo thực hiện tốt thủ tục 
hành chính tại các Chi nhánh.

- Chỉ đạo xây dựng đề án “ Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin và 
Lưu trữ tài liệu điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022- 2025” 
theo tinh thần Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh.

Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai dự án CSDL thuộc 
các lĩnh vực như sau: 
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Cơ sở dữ liệu đất đai: Tiếp tục vận hành chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu 
địa chính 48 xã, phường/5 huyện, thành phố trên phần mềm TMV LIS bao gồm: 
Thành phố Tam Kỳ (13 xã, phường); huyện Núi Thành (17 xã, thị trấn); huyện 
Thăng Bình (11 xã: Bình Dương, Bình Đào, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh và 
Bình Nam, Bình Giang, Bình Phục, Bình Tú, Bình Trung, Bình Triều); huyện 
Quế Sơn (01 thị trấn Hương An), huyện Duy Xuyên (06 xã: Duy Hải, Duy 
Nghĩa, Duy Phước, Nam Phước, Duy Thành và Duy Vinh). 

Cơ sở dữ liệu lĩnh vực môi trường: Quản lý thông tin về môi trường trên 
địa bàn tỉnh, cung cấp các hồ sơ thông tin, báo cáo bao gồm: Đánh giá tác động 
môi trường, thanh tra kiểm tra môi trường, quản lý thu phí bảo vệ môi trường, 
đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và 
môi trường: Dữ liệu từ các trạm quan trắc về tài nguyên và môi trường, bao 
gồm: Số liệu quan trắc tự động (online); kết quả quan trắc thụ động, quan trắc 
định kỳ (offline).

Xây dựng kế hoạch số 433/KH-VPĐKĐĐ ngày 25/5/2022 của Văn phòng 
Đăng ký đất đai Quảng Nam về việc thực hiện Thông báo Kết luận 154/TB-
UBND ngày 19/4/2022 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với các Sở 
ngành liên quan về công tác chuyển đổi số, triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành. Phối hợp đơn vị tư vấn để đưa vào vận hành thử nghiệm “ Xây dựng 
CSDL nền thông tin địa lý, Cổng thông tin địa lý GIS” của tỉnh trong tháng 
6/2022 theo kế hoạch. Tổ chức lấy ý kiến và công bố các dịch vụ CSDL nền địa 
lý cho các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và triển khai phân hệ “Quản lý giao dịch điện tử hồ sơ đất đai” 
thuộc Hệ thống thông tin đất đai (LIS) liên thông với cơ quan Thuế và một cửa 
Dịch vụ công cấp huyện trong thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá 
nhân; tích hợp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng dịch 
vụ công Quốc gia, dữ liệu phân hệ này được liên thông, chia sẻ với hệ thống báo 
cáo tỉnh (LRIS), IOC…. ngày 01/6/2022, Văn phòng Đăng ký Đất đai ban hành 
Kế hoạch số 453/KH-VPĐKĐĐ về đào tạo phần mềm quản lý giao dịch điện tử 
hồ sơ đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Chuẩn bị kế hoạch đào tạo triển 
khai phân hệ “Quản lý giao dịch điện tử hồ sơ đất đai” cho các huyện thành phố: 
Phú Ninh, Hiệp Đức, Núi Thành, Duy Xuyên, Hội An…

- Về xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai: 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 622-CV/TU 
ngày 18/11/2021 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn 
tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND tỉnh đã có 
nhiều phiên họp, chỉ đạo, đôn đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa 
phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường; 
trong đó, có việc xây dựng hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu 
về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh tại các Thông báo: số 569/TB-UBND ngày 
20/12/2021, số 21/TB-UBND ngày 20/01/2022. 
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Đến nay, Giai đoạn 1 của Dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ 
đầu tư (thực hiện từ năm 2011-2021) đã hoàn thành công tác đo đạc, lập hồ sơ 
địa chính trên diện tích 52.925 ha thuộc địa bàn 48 xã, phường, thị trấn của 05 
huyện, thành phố (Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn); đã 
kê khai đăng ký được 310.494 hồ sơ; trong đó, cấp đổi và cấp mới được 128.540 
Giấy CNQSD đất. Hồ sơ, cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn thành phố Tam 
Kỳ, huyện Núi Thành và 11 xã thuộc huyện Thăng Bình, 06 xã thuộc huyện Duy 
Xuyên, thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn đã bàn giao cho các Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành 
phố và UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, sử dụng; tạo thuận lợi cho công 
tác quản lý nhà nước về đất đai ở các địa phương và người dân, doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, hiện nay ngoài thành phố Tam Kỳ, các địa phương còn lại việc cập 
nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai chưa thường xuyên; trong đó, có việc chỉnh 
lý biến động đất đai sau thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện 
bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án. Hệ thống thông tin đất đai 
(TMV.LIS) đi vào vận hành từ năm 2013, đến nay vẫn chưa thực hiện nâng cấp 
chỉnh sửa tổng thể theo các quy định hiện hành. Hệ thống mới chỉ đáp ứng được 
yêu cầu quản lý cơ sở dữ liệu địa chính còn các cơ sở dữ liệu khác như: thống 
kê, kiểm kê; giá đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa có trong Hệ thống 
thông tin đất đai; chưa kết nối liên thông, chia sẻ thông tin đất đai với dịch vụ 
công của tỉnh, dịch vụ công Quốc gia... Công tác quyết toán Dự án giai đoạn 1 
của Sở Tài nguyên và Môi trường đến nay vẫn chưa hoàn thành. 

Giai đoạn 2 của Dự án: tại Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 
06/8/2021, UBND tỉnh đã giao cho UBND 13 huyện, thị xã, thành phố (Đại Lộc, 
Phú Ninh, Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước 
Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Điện Bàn, Hội An) và UBND 03 
huyện: Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn (đối với địa bàn các xã, thị trấn còn 
lại ngoài giai đoạn 1) làm chủ đầu tư, thực hiện tất cả các hạng mục từ khâu 
khảo sát thiết kế, lập dự toán công trình đến khâu giao nộp sản phẩm cuối cùng 
và chủ động bố trí 10% nguồn thu tiền sử dụng đất để lại cho các địa phương để 
thực hiện. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai rất chậm. Hiện nay, ngoài thị xã 
Điện Bàn đang triển khai thi công đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở 
dữ liệu đất đai và cấp Giấy CNQSD đất tại phường Vĩnh Điện; đồng thời, đang 
lựa chọn nhà thầu thi công 02 phường: Điện Nam Trung, Điện Nam Đông và 
đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán ở phường Điện Ngọc, xã Điện Tiến; 
huyện Nông Sơn đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công 01 xã; huyện Thăng 
Bình đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán ở 03 xã, thị trấn: Bình Quý, Bình 
Nguyên, Hà Lam; huyện Quế Sơn đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán 04 
xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ; huyện Duy Xuyên đang lập hồ 
sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán 02 xã: Duy Trung, Duy Sơn; 11 huyện, thành phố 
còn lại (Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Nam Trà My, 
Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Hội An) chưa triển khai lập 
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hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định 
theo quy định.

Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh đã họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự 
án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa 
bàn tỉnh; theo đó đã ban hành Thông báo số 242/TB-UBND ngày 28/6/2022 chỉ 
đạo:

UBND các huyện, thành phố đã được bàn giao hồ sơ địa chính, cơ sở dữ 
liệu quản lý đất đai ở Giai đoạn 1 của Dự án (Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, 
Duy Xuyên, Quế Sơn) chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị và 
UBND cấp xã liên quan thường xuyên phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng 
ký đất đai cập nhật, chỉnh lý kịp thời biến động về đất đai, làm tươi mới cơ sở 
dữ liệu; tổ chức vận hành, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quản lý đất đai 
trên Hệ thống thông tin đất đai của tỉnh; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát 
sinh trong quá trình cấp Giấy CNQSD đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 
trên địa bàn quản lý. 

Đối với các trường hợp Giấy CNQSD đất đã ký nhưng chưa trao được 
cho người sử dụng đất và xử lý sai sót trong quá trình thực hiện cấp Giấy, giao 
cho Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương có văn bản hướng dẫn xử lý cụ 
thể về chuyên môn, nghiệp vụ để các địa phương thống nhất thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai thực hiện Giai đoạn 2 
của Dự án: Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các 
đơn vị liên quan và UBND cấp xã khảo sát, xây dựng khối lượng, dự toán chi 
tiết thực hiện Dự án xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai ở tất 
cả các xã, phường còn lại trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (dự toán lập phải 
đảm bảo sát với điều kiện thực tế các nhiệm vụ cần thực hiện) và kế hoạch, lộ 
trình bố trí kinh phí hằng năm từ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất để lại cho 
ngân sách cấp huyện để thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025; đồng thời, xây 
dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán ở các xã thực hiện trước trong giai đoạn 
năm 2022 - 2023; gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất trong quý 
III/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật - 
dự toán để các địa phương phê duyệt, triển khai thực hiện. Thành lập Tổ công 
tác thực hiện Dự án ở cấp huyện do lãnh đạo UBND cấp huyện làm Tổ trưởng 
để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động phối 
hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện và các bộ phận 
chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giải quyết kịp thời 
các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án xây 
dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại địa phương.

Thống nhất cho Sở Tài nguyên và Môi trường hợp đồng thuê đơn vị Kiểm 
toán độc lập kiểm toán kinh phí thực hiện Giai đoạn 1 dự án xây dựng hệ thống 
hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và cấp Giấy CNQSD đất trên địa 
bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện để hoàn chỉnh hồ 
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sơ quyết toán, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong quý 
III/2022. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: Củng cố, tăng cường nhân lực bộ 
phận thẩm định của Sở; thẩm định kịp thời hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán Dự 
án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 
2 ở các địa phương để UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt, triển khai 
thực hiện. Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ở các huyện, thành 
phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn phối hợp tốt với 
Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã đã được bàn giao hồ sơ địa 
chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Giai đoạn 1 của dự án thường xuyên cập 
nhật, chỉnh lý kịp thời biến động về đất đai, lưu trữ hồ sơ dữ liệu theo đúng quy 
định; vận hành, khai thác có hiệu quả Hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu 
quản lý đất đai trên địa bàn. Trong đó, có việc cập nhật, chỉnh lý kịp thời biến 
động đất đai sau thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện giải 
phóng mặt bằng các dự án. Tiếp tục triển khai lập dự án xây dựng Hệ thống 
thông tin đất đai theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8975/UBND-
KTN ngày 14/12/2021 về việc lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán chi tiết Xây 
dựng hệ thống thông tin đất đai (LIS), cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Nam. 
Triển khai phân hệ giao dịch điện tử hồ sơ đất đai trên Hệ thống thông tin đất đai 
(LIS) nhằm giải quyết thủ tục hành chính theo mức độ 3, 4; kết nối liên thông 
điện tử với cơ quan Thuế, dịch vụ công tỉnh, dịch vụ công Quốc gia…

2. Về lĩnh vực xây dựng
- Về giải pháp chống ngập úng thành phố Tam Kỳ và vùng phụ cận: Hiện 

nay, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và Sở Xây dựng  đang phối 
hợp thực hiện Đề tài Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh: 
Đánh giá diễn biến ngập lụt và đề xuất giải pháp ứng phó ngập lụt thành phố 
Tam kỳ trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu. Dự kiến báo cáo Hội đồng 
khoa học kỹ thuật tỉnh trong Quý III/2022.

UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng phối hợp các ngành liên quan đề xuất 
UBND tỉnh một số giải pháp chống ngập úng thành phố Tam Kỳ và vùng phụ 
cận sau khi có kết quả nghiên cứu của Đề tài.

- Về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch dọc tuyến đường Võ Chí 
Công: Hiện nay, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức lập 02 hồ sơ: 

+ Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Duy Xuyên – Thăng 
Bình, trong đó phạm vi đường Võ Chí Công thuộc trong quy hoạch là đoạn từ 
cầu Cửa Đại đến Quốc lộ 14E mới (đối với đoạn từ Quốc lộ 14E mới đến sân 
bay thuộc phạm vi Khu Kinh tế mở Chu Lai, được quản lý theo hồ sơ điều chỉnh 
Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018). 

+ Hồ sơ Thiết kế đô thị dọc tuyến Võ Chí Công, đoạn từ cầu Cửa Đại đến 
sân bay Chu Lai. 
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Đây là cơ sở để quản lý về quy hoạch, tổ chức không gian, cảnh quan, hệ 
thống đường gom, các điểm đấu nối, các trạm nghỉ, hệ thống hạ tầng… dọc hai 
bên tuyến Võ Chí Công. Hiện tại các đồ án này đã cơ bản hoàn chỉnh phương 
án, đã báo cáo thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo UBND tỉnh; dự kiến 
sẽ hoàn thành trong năm 2022.

- Về công tác quản lý, cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho nhân dân: Hệ 
thống cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng 
nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân dân sinh sống tại các đô thị khu vực vùng 
Đông của tỉnh. Còn lại một số đô thị như Nông Sơn, Hương An, Đông Giang, 
Bắc Trà My đang thực hiện các thủ tục để kêu gọi đầu tư:

+ Nhà máy nước huyện Bắc Trà My đã được chấp thuận chủ trương đầu 
tư và chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Toàn Tiến làm chủ đầu 
tư dự án; đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

+ Nhà máy nước huyện Nông Sơn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 
và chấp thuận nhà đầu tư là Công ty Cổ phần 6.3 làm chủ đầu tư dự án; đang 
thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

+ Nhà máy nước sạch liên xã huyện Quế Sơn (cấp nước cho đô thị Hương 
An) đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

+ Nhà máy nước Đông Giang hiện nay đang kêu gọi đầu tư.
Thực hiện Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước 

sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh đã giao Sở 
Xây dựng hướng dẫn kêu gọi đầu tư các dự án xây dựng công trình cấp nước 
sạch tập trung theo Cơ chế; đến nay đã có một số dự án được các địa phương 
đăng ký vào danh mục dự án đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung, đang 
được xúc tiến để triển khai thực hiện trong thời gian đến.

- Về cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển đô thị: Đề án cơ chế hỗ trợ phát triển 
đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh giao Sở Xây 
dựng nghiên cứu xây dựng hoàn tất; tổng mức dự kiến khoảng 2.551,6 tỷ đồng. 
UBND tỉnh đánh giá Phương án cơ cấu về dự kiến phân bổ ngân sách Nhà nước 
theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 không đảm bảo 
nguồn lực để tiếp tục bố trí thực hiện Đề án cơ chế hỗ trợ phát triển đô thị trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 theo đề xuất này; do đó, UBND 
tỉnh đã giao Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh Đề án, lấy ý kiến của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư thống nhất về nguồn vốn ngân sách Nhà nước, báo cáo 
UBND  tỉnh trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp tiếp theo (Công văn số 
7837/UBND-KTN ngày 05/11/2021). Hiện nay, Sở Xây dựng đang nghiên cứu 
để thực hiện…

3. Về lĩnh vực du lịch
- Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng dịch 

bệnh COVID-19, UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với một số doanh nghiệp du 
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lịch trên địa bàn tỉnh để nghe tình hình hoạt động kinh doanh, những khó khăn 
vướng mắc và đề xuất giải pháp phát triển du lịch; tổ chức tiếp định kỳ, gặp gỡ, 
đối thoại với các doanh nghiệp du lịch về giải pháp, tháo gỡ khó khăn phục hồi, 
phát triển du lịch sau dịch bệnh...

- Triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ cho lao động và 
doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng dịch COVID-19; UBND tỉnh đã giao Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
các địa phương liên quan hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ sở 
kinh doanh du lịch, lao động du lịch tự do; triển khai hỗ trợ cho hướng dẫn viên 
bị mất việc làm, gặp khó khăn, đến ngày 31/01/2022, hỗ trợ cho 232 hướng dẫn 
viên du lịch với 860.720.000 đồng; qua rà soát và phối hợp với Tổng cục Du 
lịch, tính đến tháng 11/2021, có 04/67 doanh nghiệp lữ hành thực hiện giảm 
80% tiền ký quỹ (theo quy định của Nghị định số 94/2021/NĐ-CP ngày 
28/10/2021 của Chính phủ); từ ngày 01/01/2022 đến nay, có 29 hướng dẫn viên 
thực hiện giảm 50% lệ phí cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo quy định 
của Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính); triển 
khai thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 
của HĐND tỉnh; đến nay, UBND tỉnh đã thống nhất hỗ trợ hơn 05 tỷ đồng để 
các địa phương tổ chức các hoạt động, sự kiện kích cầu, phục hồi phát triển du 
lịch trong tình hình mới.

- Năm 2020-2021, mặc dù rất khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-
19 nhưng các doanh nghiệp du lịch cũng đã nỗ lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật 
chất hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng, duy trì nâng cao chất lượng lao động, tham gia 
các hoạt động kích cầu, quảng bá nhằm phục hồi, thu hút khách du lịch đến 
Quảng Nam; một số sản phẩm du lịch mới cũng được hình thành để thu hút 
khách du lịch như: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (Hoiana), Khu nghỉ dưỡng 
TUI Blue Nam Hội An, Shilla Monogram, The five villas, Khu Du lịch sinh thái 
Cổng trời Đông Giang; tour trải nghiệm tuần hoàn rác thải, tour tâm linh, sự 
kiện festival biển, festival ẩm thực, Chợ ẩm thực làng quê, Chợ phiên làng chài 
Tân Thành, điểm checkin Chic Chillax, làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú... Bên 
cạnh đó, các địa phương cũng đã tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm du 
lịch đang khai thác tại các Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An và Khu Đền 
tháp Mỹ Sơn, Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An để thu hút 
khách du lịch như các hoạt động: Hoạt động Đêm rằm phố cổ Hội An, phố 
không có động cơ, tour tham quan làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, lồng 
đèn phố cổ; đầu tư xây dựng hạng mục hạ tầng phục vụ du lịch như: bãi đỗ xe 
địa đạo Kỳ Anh, cây xanh, bến thuyền sông Đầm, hình thành “Không gian trình 
diễn làng nghề truyền thống chiếu cói Thạch Tân, không gian văn hóa làng chài 
tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tam Thanh, hình thành không gian văn hóa, 
văn nghệ, ẩm thực Tam Thanh, nâng cấp cảnh quan tại Làng sinh thái Hương 
Trà (thành phố Tam Kỳ); xây dựng Làng du lịch cộng đồng Lộc Yên, khu sinh 
thái Hố Quờn (huyện Tiên Phước); đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại làng văn 
hóa Cao Sơn, xã Trà Sơn (huyện Bắc Trà My)...
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- Tích cực hỗ trợ để khai thác các bãi biển du lịch trên địa bàn tỉnh; phối 
hợp xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch về đêm: UBND tỉnh đã ban hành: 
Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 23/5/2013 về phê duyệt Đề án quản lý và 
khai thác một số bãi biển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong 02 năm 
2013 - 2014; Quyết định số 4137/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về Phê duyệt Đề 
án quản lý và khai thác một số bãi biển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
trong 02 năm 2016 - 2017; Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về 
phê duyệt Đề án quản lý và khai thác các bãi biển du lịch trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2025. Theo đó, có 10 bãi biển đã và sẽ được hỗ trợ theo 
các Quyết định trên là Cửa Đại, Tam Thanh, Hà My, Biển Rạng, Bình Minh, An 
Bàng, Tây Sơn Đông, Bình Dương, Tỉnh Thủy, Tam Tiến.

Hình thành các sản phẩm du lịch đêm như: Khu phố cổ Hội An, chợ phiên 
làng chài Tân Thành, Khu vui chơi Vinpearl Land Nam Hội An, Công viên văn 
hóa Ấn tượng Hội An, Hoi An Lune Center…bước đầu mang lại những tín hiệu 
tích cực trong việc phát triển du lịch đêm của tỉnh. Thời gian đến, sẽ tiếp tục 
phối hợp với các địa phương, các doanh nghiệp phát triển thêm các sản phẩm du 
lịch đêm như: khu vui chơi giải trí về đêm tại Cẩm Kim, khu đô thị gắn với phát 
triển kinh tế đêm tại Thanh Hà, Khu Du lịch Cồn Tiến, sự kiện giải trí về đêm 
“Hội An show - tri ân”, nâng cấp Đêm Cù Lao tại Cù Lao Chàm, Tam Kỳ với 
sản phẩm chợ đêm ở quảng trường biển Tam Thanh, khu văn hóa, văn nghệ, ẩm 
thực ban đêm tại khu vực Công viên hồ Nguyễn Du… phát triển du lịch đêm 
nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch Quảng Nam bền vững 
trong thời gian đến. 

- Triển khai bộ tiêu chí du lịch xanh và định hướng phấn đấu đến năm 
2025 đạt thương hiệu Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh: UBND tỉnh đã ban 
hành Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 10/8/2021 về phát triển du lịch xanh 
Quảng Nam đến năm 2025; Quyết định số 3570/QĐ-UBND ngày 04/12/2021 
ban hành Bộ Tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam; Quyết định số 1408/QĐ-UBND 
ngày 25/5/2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, cấp chứng nhận 
du lịch xanh Quảng Nam; trên cơ sở đó tiến hành triển khai giới thiệu, hướng 
dẫn cho các địa phương, doanh nghiệp để phối hợp triển khai thực hiện. Theo lộ 
trình, hằng năm hình thành ít nhất 01 mô hình kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí du lịch 
xanh; đến năm 2025 hình thành từ 10 - 20 mô hình du lịch xanh. 

- Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho lao động ngành du 
lịch được quan tâm, chú trọng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch chủ động tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác 
quản lý nhà nước, kiến thức chuyên ngành cho cán bộ làm du lịch cấp huyện, 
cấp xã; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, sát hạch cấp chứng chỉ bậc nghề cho lao 
động trong lĩnh vực lưu trú du lịch: lễ tân, buồng, bàn; đội ngũ lái tàu, lái xe; đội 
ngũ hướng dẫn viên tại điểm. Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cũng đã tổ 
chức nhiều lớp tập huấn online: "Giữ lửa nghề" cho lao động ngành du lịch; tập 
huấn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự du lịch Quảng Nam; chia sẻ kinh nghiệm, 
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hướng dẫn kỹ thuật về marketing, tiêu chí du lịch bền vững, du lịch an toàn và 
phòng chống COVID-19... Các doanh nghiệp tổ chức đào tạo mới và đào tạo lại 
cho người lao động tại đơn vị. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hỗ trợ 
doanh nghiệp thành lập Trung tâm Đào tạo nghề du lịch Caman Hospitality 
Academy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tham mưu xây dựng Kế hoạch 
đào tạo bồi dưỡng lao động ngành du lịch Quảng Nam đến năm 2025.

- Công tác quảng bá, xúc tiến, liên kết, hợp tác phát triển du lịch được đẩy 
mạnh, tham gia và tổ chức nhiều sự kiện du lịch lớn như: Tham gia quảng bá, 
xúc tiến du lịch Quảng Nam tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội, ITE tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và chương 
trình giới thiệu du lịch tại sự kiện “Liên kết - sức mạnh du lịch Việt Nam”; Hội 
thảo xúc tiến du lịch Việt Nam - Nhật Bản; tổ chức đón các đoàn famtrip đến 
tham quan, khảo sát du lịch Quảng Nam; quảng bá các điểm đến du lịch Quảng 
Nam trong Chương trình S Việt Nam, trên báo đài và các tạp chí; triển lãm thế 
giới EXPO 2020 Dubai, Lễ hội Tết Việt năm 2022, Hội chợ Du lịch trực tuyến 
Đà Nẵng Fantasticity, Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội, Ngày hội Du lịch 
Thành phố Hồ Chí Minh; Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022; Hội nghị Hợp tác, 
phát triển du lịch giữa 05 địa phương Miền Trung với Hải Phòng và Quảng Ninh 
tại khu vực Đông Bắc Bộ; Hội nghị giới thiệu điểm đến 05 địa phương: Quảng 
Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam tại Thành phố Hà 
Nội...

- Tổ chức khai trương đi vào vận hành Hệ thống du lịch thông minh tỉnh 
Quảng Nam tại website “quangnamtourism.com.vn” và app “Quang Nam 
Tourism”. Bên cạnh đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp thiết kế 
website visitquangnam.com và các trang mạng xã hội (Facebook, Instagram, 
Youtube, Zalo và Tiktok); đặt Văn phòng đại diện Du lịch Quảng Nam tại 
Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Anh; thiết kế, xây 
dựng cổng chào quảng bá du lịch Quảng Nam trên tuyến đường ĐT603B (khu 
vực giáp ranh giữa Quảng Nam và Đà Nẵng)... 

- Chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên kiểm 
tra, thanh tra công tác quảng bá tuyên truyền trong toàn ngành, theo đó sẽ tiến 
hành xử phạt vi phạm hành chính hoặc nhắc nhở, chấn chỉnh đối với việc quảng 
bá không đúng sự thật, trong đó có lĩnh vực du lịch.

- Ngành du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động để kích cầu, phục hồi du lịch: 
Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2020, Hội thảo Tái cơ cấu thị trường khách 
du lịch Quảng Nam, đẩy mạnh truyền thông điểm đến Quảng Nam “An toàn, 
mến khách”, tổ chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch Vùng Kinh tế trọng 
điểm miền Trung với Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai 
các chương trình liên kết hành động khôi phục và phát triển du lịch 05 địa 
phương: Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng trị, Quảng Bình; ký kết 
hợp tác về Chương trình hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Nam và Vietnam 
Airlines giai đoạn 2021 – 2025; Hội thảo "Ấn tượng Việt Nam - Làm mới để 
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đón khách”; triển khai các chương trình kích cầu du lịch Quảng Nam năm 2022. 
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3187/KH-UBND ngày 20/5/2022 về việc 
Tổ chức chương trình kích cầu du lịch Quảng Nam năm 2022.

- Năm 2022, được sự thống nhất của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch quyết định chọn tỉnh Quảng Nam là địa phương đăng cai tổ 
chức Năm Du lịch quốc gia 2022, chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch 
xanh” với 212 sự kiện, hoạt động; trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, Ban, ngành Trung ương tổ chức; tỉnh 
Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 64 sự kiện, hoạt động và 138 sự kiện, hoạt 
động hưởng ứng do 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Tổ chức 
tốt Năm Du lịch quốc gia, trọng tâm là Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 
là sự kiện điểm nhấn và mở đầu các chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia, là cú 
hích cho Du lịch Việt Nam, thực hiện chủ trương của Chính phủ mở lại hoạt 
động du lịch trong điều kiện bình thường mới hiệu quả và bền vững, góp phần 
phục hồi và phát triển du lịch Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung; tổ 
chức thành công Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ 
IX, năm 2021 - 2022, qua đó góp phần quảng bá, hình ảnh du lịch Quảng Nam 
đến với khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 
đầu tư dự án Khu Du lịch sinh thái hồ Phú Ninh, kiên quyết thu hồi dự án nếu 
chủ đầu tư không triển khai theo đúng tiến độ đã cam kết.

- Ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phục hồi, phát triển 
du lịch: Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều 
văn bản quan trọng về hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển du lịch, trong 
đó có 04 Nghị quyết, 07 Kế hoạch, 02 Phương án và nhiều Quyết định liên quan. 
Tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch nghiên cứu, xây dựng các cơ chế thu hút, ưu đãi cho các nhà đầu 
tư vào lĩnh vực du lịch trong thời gian đến…

4. Về lĩnh vực y tế
- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế chủ động tiến hành khảo sát toàn diện cơ 

sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và 
các nội dung chi tiết khác tại tất cả các cơ sở y tế trong toàn ngành từ Trạm Y tế 
xã, phường, thị trấn (241 Trạm Y tế) đến Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, 
thành phố (18 Trung tâm Y tế) và các Trung tâm, Bệnh viện chuyên khoa, đa 
khoa trên địa bàn toàn tỉnh (33 đơn vị) cùng với đề án phát triển do các đơn vị tự 
xây dựng. Tổng hợp kết quả khảo sát, phân tích đề án phát triển của các đơn vị 
và căn cứ vào định hướng của Bộ Y tế, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
2204/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển 
sự nghiệp Y tế, Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có bao 
gồm kế hoạch đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, bảo dưỡng, sửa chữa 
cơ sở vật chất của tất cả các cơ sở trong toàn ngành. Trên cơ sở Quyết định số 
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2204/QĐ-UBND, hàng năm Sở Y tế tiến hành rà soát, đánh giá lại thực trạng cơ 
sở vật chất chất và khảo sát nhu cầu đầu tư của các đơn vị để tham mưu, đề xuất 
danh mục đầu tư công, đầu tư từ nguồn ngân sách sự nghiệp cũng như nguồn 
kinh phí của các chương trình, dự án về cơ sở vật chất, trang thiết bị, theo đó cơ 
bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân.

- UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo tổ chức chiến dịch tiêm chủng vắc xin 
phòng Covid-19, triển khai nhiều đợt tiêm chủng, được thực hiện đồng bộ tại tất 
cả các cơ sở tiêm chủng và tuân thủ theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

+ Triển khai công tác giám sát hỗ trợ các điểm tiêm chủng ở tỉnh, 
huyện/thị xã/thành phố: Phước Sơn, Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Phú Ninh, 
Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn... và các điểm tiêm tại bệnh viện tư 
nhân.

+ Thành lập các đội tiêm chủng lưu động thực hiện tiêm cho công nhân 
các khu công nghiệp tỉnh quản lý, đến nay đã tiêm xong mũi 1 cho tất cả công 
nhân của các khu công nghiệp thuộc tỉnh.

+ Cập nhật hằng ngày và tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng trên đường 
link báo cáo tiêm chủng của Viện Pasteur Nha Trang; huy động lực lượng Đoàn 
thanh niên, sinh viên… trên địa bàn để cập nhập số liệu lên Hệ thống tiêm chủng 
vắc xin phòng Covid-19 với tinh thần “Tiêm đến đâu nhập đến đó”.

+ Hoạt động tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin được tổ chức đúng quy 
định và kế hoạch; công tác an toàn tiêm chủng luôn được chú trọng trong quá 
trình thực hiện.

+ Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 
nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo 
số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn 
thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ. 
Triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho đối tượng theo hướng dẫn, quy 
định của Bộ Y tế…

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi: Dự án 
trang thiết bị y tế Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam  (giai đoạn 2019-2021) 
với tổng kinh phí 34.000 triệu đồng. Năm 2021, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng 
Nam cũng được ưu tiên đầu tư mua sắm hệ thống X quang kỹ thuật số (DR) với 
số tiền hơn 3.000 triệu đồng. Năm 2022, qua cân đối ngân sách nguồn sự nghiệp 
y tế, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam cũng được ưu tiên đầu tư các máy 
móc, thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn. Ngoài ra, xuất phát từ thực trạng cơ sở vật 
chất xuống cấp, Sở Y tế đã trình chủ trương bảo dưỡng, sửa chữa khu kỹ thuật 
Bệnh viện Phụ sản - Nhi với số tiền hơn 1.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách sự 
nghiệp y tế năm 2022…
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Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-
HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ 
họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; UBND tỉnh yêu cầu các 
Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế 
tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 81 của HĐND tỉnh trong 
thời gian đến; kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết những 
vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

 UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh khóa X tại kỳ họp thứ 9 theo dõi, 
chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh ;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT, TH (Hiền).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH            

[daky]              

               Lê Trí Thanh] d


		2022-07-07T13:30:41+0700
	Quảng Nam


		2022-07-07T13:32:08+0700
	Quảng Nam


		2022-07-07T13:32:17+0700
	Quảng Nam


		2022-07-07T13:32:18+0700
	Quảng Nam




