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BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VÀO CÁC DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ BA, HĐND TỈNH X 

 

  - Phần in đậm nghiêng: Đề xuất tiếp thu vào dự thảo nghị quyết; 

  - Phần in thường: Đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình và xin ý kiến 

thảo luận thêm của đại biểu. 

 

Số phát ra: 56  đại biểu 

Số thu về: 42 đại biểu 

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

họp thứ ba, như sau:  

1. Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi 

Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết. Các góp ý về câu chữ, 

Chủ tọa kỳ họp tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết (phần in nghiêng đậm). 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào phần tổ chức thực hiện nội dung: “và thay 

thế Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về thông qua đề 

án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV” 

- Có 01 ý kiến đề nghị nghị quyết có kèm theo đề án công nhận thị trấn Núi 

Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

2. Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về thông qua các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh. 

- Hầu hết đại biểu đều thống nhất với dự thảo Nghị quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị phân chia thời gian lập quy hoạch theo thứ tự ưu tiên, 

làm cùng một lúc (07 quy hoạch từ năm 2021-2023) sẽ quá tải cho cơ quan tham 

mưu. 

3. Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh quy định mức thu dịch vụ và chính sách hỗ trợ điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

Các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Các góp ý về câu chữ, chỉnh 

sửa lại biểu mẫu cho khoa học, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Nghị 

quyết (phần in nghiêng đậm). 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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4. Nghị quyết số …./NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2026. 

Các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Các góp ý về câu chữ, Chủ 

tọa kỳ họp tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết (phần in nghiêng đậm). 

5. Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế 

trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. 

- Có 01 ý kiến cho rằng:  

Quan điểm tiếp cận là nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hoá, kết hợp phát triển 

du lịch sinh thái làng quê (ở nơi có điều kiện) tăng thu nhập, cải thiện đời sống 

Nhân dân và đối tượng hỗ trợ chủ yếu là người làm vườn, trang trại. Do vậy, các 

mục hỗ trợ chung từ điểm a đến điểm d đa phần là hỗ trợ cho các cơ quan quản lý 

nhà nước (QLNN), một mặt không mang tính chất hỗ trợ thực sự, một mặt cần 

xem xét có nên bố trí không? và có trùng với kinh phí thường xuyên cho hoạt 

động của các cơ quan QLNN đã được bố trí hằng năm.  

Ngoài ra, tại Điều 4 cách nêu giống như tổng kinh phí đầu tư (vì gồm cả 

đóng góp của nhân dân), đề nghị chỉ nêu phần kinh phí hố trợ theo nghị quyết, 

đồng thời làm rõ hơn phần ngân sách cấp huyện trong phần hỗ trợ. Với cách tiếp 

cận nêu trên, đề nghị bổ sung thêm 01 mục hỗ trợ mới là “Hỗ trợ cho các doanh 

nghiệp, HTX và các hoạt động đầu ra cho sản phẩm từ kinh tế vườn, trang trại 

(như trưng bày, giới thiệu sản phẩm, thuê mặt bằng, và các hoạt động bao tiêu 

khác…)”; đồng thời đề nghị tăng mức hỗ trợ tại khoản a mục 2 điều 3 lên gấp 1,5 

lần để khuyến khích cải tạo vườn, nhất là ở các khu vực đã được quy hoạch hoặc 

định hướng phát triển du lịch làng quê. 

- Có 01 ý kiến đề nghị xem xét bổ sung nội dung tiêu đề Nghị quyết Quy 

định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gia trại chăn nuôi gia 

súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026; bổ sung phạm vi 

điều chỉnh, đối tượng áp dụng (tại khoản 1, 2 Điều 1), ...  của Nghị quyết này. Bởi 

lẻ, đây là Nghị quyết rất quan trọng, có phạm vi ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng 

cao chất lượng cuộc sống của người dân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Do 

đó, không bó hẹp quy mô, phạm vi điều chỉnh, cũng như đối tượng áp dụng như 

dự thảo Nghị quyết chỉ dừng lại hỗ trợ ở các loại cây trồng, mà phải tính toán hỗ 

trợ phát triển nông nghiệp toàn diện (có tính đến hỗ trợ trang trai, gia trại chăn 

nuôi gia súc, gia cầm,...). Ngoài ra, đề nghị nên có thêm thời gian, nghiên cứu lấy 

thêm ý kiến của các địa phương để Nghị quyết hoàn thiện hơn, đi vào cuộc sống 

đích thực của người dân vì đây là Nghị quyết hết sức quan trọng, nhân văn tác 

động trực tiếp đến cuộc sông của người dân, nên 
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6. Nghị quyết số …./NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh. 

Các đại biểu thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết; 01 ý kiến góp ý 

về thể thức, câu chữ, Chủ tọa đã tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết (phần 

in nghiêng đậm). 

7. Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị làm rõ hơn quy định về khu dân cư (vì thấy chưa 

thật ổn khi căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của 

Bộ Công an, do đây là quy định chuyên ngành trên lĩnh vực “an toàn về an ninh, 

trật tự". Nếu quy định như dự thảo thì có thể bất hợp lý, vì khu dân cư có từ chục 

hộ gia đình trở lên, hay một khu chung cư… sẽ không nằm trong đối tượng điều 

chỉnh. Không cần quy định cụ thể các công trình công cộng vì đã rất rõ trong Nghị 

định 06 của Chính phủ; đồng thời cân nhắc việc bỏ một số mục thuộc công trình 

công cộng, vd như điểm i, điểm k… 

- Có 01 ý kiến đề xuất hướng xử lý đối với các cơ sở nuôi chim yến hiện có 

nằm trong khu dân cư: Cần phải quản lý chặt chẽ, không chỉ quy định “không 

được sử dụng loa phóng phát âm thanh” mà còn quy định không sử dụng các thiết 

bị phát âm thanh khác để dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn cho phép.  

- Có 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh cụm từ “không được sử dụng loa phóng 

phát âm thanh” tại Điều 5 dự thảo Nghị quyết thành “không được sử dụng loa 

phóng hoặc các thiết bị phát âm thanh khác vượt mức tiếng ồn cho phép”. 

- Có 01 ý kiến đề nghị bỏ đối tượng áp dụng “Các cơ quan, tổ chức và cá 

nhân có liên quan trong thực hiện Nghị quyết này” tại điểm b khoản 2 Điều 1 do 

đối tượng áp dụng này đã có trong đối tượng áp dụng tại điểm a khoản 2 Điều 1: 

“Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nuôi chim 

yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định sử dụng thiết bị âm thanh để dẫn dụ chim 

yến và quy định nhà yến hoạt động trước khi có quy định nhưng không đáp ứng yêu 

cầu về quy định vùng nuôi chim yến. 

8. Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công 

trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Các góp ý về câu 

chữ, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết (phần in nghiêng 

đậm). 
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- Có 01 ý kiến đề nghị bỏ phần căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 

09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia 

đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025. 

- Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa nội dung tại Điều 4. Mục tiêu đến năm 2025: 

+ Đề nghị thay thế từ “hành vi” trong câu “nâng cao nhận thức, thay đổi 

hành vi về sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân”, thành 

từ “nhận thức”. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị điều chỉnh thành “thói quen của người 

dân”. 

+ Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “trở lên” trong câu “Tỷ lệ bao phủ cấp nước 

đối với các đô thị loại IV trở lên đạt 95%” vì trên loại 4 là loại 5 nên từ “trở lên” 

không phù hợp. 

9. Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị tách nội dung quy định xử lý chuyển tiếp nêu tại 

khoản 4 Điều 5 (Tổ chức thực hiện) dự thảo Nghị quyết thành Điều riêng (Quy 

định chuyển tiếp); 01 ý kiến đề nghị bổ sung tại Điều 2 về Điều kiện, nguyên tắc 

hỗ trợ cụm từ “CCN có diện tích từ 10 ha trở lên tại địa bàn các huyện đồng 

bằng, thị xã, thành phố”. Nội dung này, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu vào dự thảo nghị 

quyết (phần in nghiêng đậm) 

- Có 01 ý kiến đề nghị làm rõ thực chất kinh phí bồi thường đối với cụm do 

tư nhân làm có phải nguồn gốc là NSNN hay không? (được khấu trừ vào nghĩa vụ 

tài chính của DN đối với Nhà nước khi nộp tiền thuê đất). Nếu không, thì đề nghị 

tăng mức hỗ trợ lên 100% kinh phí GPMB tại các huyện đồng bằng để khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư (nhà đầu tư cấp I). 

- Có 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh tiêu đề nghị quyết, thay từ “chương trình” 

thành từ “định mức”, cụ thể viết lại như sau: Nghị quyết về định mức hỗ trợ đầu 

tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-

2025. 

Tuy nhiên, đối chiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 

66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 về sửa đổi Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 

25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN đã nêu rõ: UBND tỉnh trình 

HĐND cùng cấp về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN do ngân 

sách địa phương đảm bảo (ưu tiên bố trí vốn xây dựng, hoàn thiện công trình hạ 

tầng bảo vệ môi trường các CCN đã đi vào hoạt động. Do đó, nội dung này Chủ 

tọa đề nghị dự nguyên như dự thảo nghị quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh lại nguyên tắc hỗ trợ nêu tại Điều 2 cụ 

thể như sau: “chỉ hỗ trợ CCN thứ hai sau khi CCN thứ nhất lấp đầy trên 40% diện 

tích đất công nghiệp” (dự thảo nghị quyết  “chỉ hỗ trợ CCN thứ hai sau khi CCN thứ 
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nhất lấp đầy trên 50% diện tích đất công nghiệp”). Lý do: Nếu 2 cụm công nghiệp 

được thực hiện cùng lúc và chờ cụm công nghiệp thứ nhất lấp đầy 50% thì rất khó. 

10. Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. 

- Có ý kiến đề xuất bổ sung thêm các đối tượng đã được hưởng các chính 

sách về nhà ở nhưng hiện trạng nhà ở đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo điều 

kiện để trú bão, lũ, lụt. 

- Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung từ “và” sau cụm từ “Hộ chưa có nhà ở kiên 

cố” tại điểm b khoản 1 Điều 2. Đối tượng áp dụng “Hộ chưa có nhà ở kiên cố có 

sàn sử dụng cao hơn mức ngập lụt từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà…”. 

- Tại Điều 3 thứ tự ưu tiên hỗ trợ: 

+ Có 03 ý kiến đề nghị biên tập lại cụm từ “Hộ hiện nay phụ nữ đang làm 

chủ hộ” thành: 

“+ Hộ gia đình mà phụ nữ làm chủ hộ. 

+ Hộ hiện nay phụ nữ đơn thân, nuôi con nhỏ, đang làm chủ hộ 

+ Hộ do phụ nữ làm chủ hộ”. 

- Có ý kiến đề nghị giải thích từ “sàn” tại Điều 2. Đối tượng áp dụng (Hộ 

chưa có nhà ở kiên cố có “sàn”…). 

- Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “tại thời điểm hỗ trợ” sau cụm từ 

“có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý”. 

- Có 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh tên gọi nghị quyết thành “Về quy định 

mức hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà tránh trú bão, lũ, lụt trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021 – 2025”. 

- Có 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh phương thức hỗ trợ xây dựng chòi (Tại 

điểm a khoản 3 (Điều 5) về phương thức hỗ trợ): Hỗ trợ 100% sau khi hoàn thành 

đối với công trình xây mới (do công trình không lớn nên rút gọn thủ tục hỗ trợ) 

11. Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, 

phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 

chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết.  
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- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu cho chủ trương thực hiện khoán kinh phí 

người hoạt động KCT cho cấp xã và cấp thôn để động viên các trường hợp kiệm 

nhiệm nhiều chức danh ở xã, thôn (nếu khoán thì sẽ được hưởng toàn bộ kinh phí, 

như vậy nếu kiêm nhiệm sẽ hưởng 100% phụ cấp kiêm nhiệm của chức danh 

đó…). Về lâu dài, đề nghị tỉnh kiến nghị TW giải quyết căn cơ: xoá CB không 

chuyên trách chuyển thành công chức xã phường với 50% số lượng chức danh 

theo quy định (hiệu quả công việc sẽ tăng, nhưng không tăng kinh phí…) 

- Có 01 ý kiến đề nghị thời gian có hiệu lực dự thảo nghị quyết: Thời gian 

từ ngày 01/11/2021 hoặc 01/10/2021 (theo quy định để dễ thực hiện ở cơ sở (từ 

đầu tháng). 

- Có 01 ý kiến đề xuất xem xét, bổ sung nâng mức phụ cấp cho người 

hoạt động không chuyên trách ở thôn như các chức danh: Bí thư chi bộ, trưởng 

thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận, hỗ trợ phụ cấp cho các chi hội trưởng CCB, 

ĐTN, PN, ND ở thôn để mua văn phòng phẩm,... động viên cho các trường hợp 

nói trên có thêm thu nhập, toàn tâm, toàn ý, yên tâm công tác. Vì trong thực tế các 

đối tượng này là người gần dân, sát dân nhất và trực tiếp tuyên truyền các chủ 

trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến với người dân, 

đem lại hiệu quả. 

12. Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử 

dụng vốn ngân sách địa phương. 

Các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết, không có ý kiến góp ý. 

13. Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về thông qua đề án xây dựng Trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an 

tỉnh Quảng Nam. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Các góp ý về câu 

chữ, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị quyết (phần in 

nghiêng đậm) 

- Có 01 ý kiến cho rằng:  

+ Việc đưa ra phương án thiết kế điển hình là phù hợp, tuy nhiên có hạng 

mục quy định quá chi tiết, khó linh hoạt triển khai theo thực tế địa hình, khí hậu... 

từng địa phương. Đề nghị chỉ quy định kiến trúc chung, các hạng mục chính cần 

có, diện tích tối thiểu, kết cấu cơ bản, còn các nội dung còn lại thì linh hoạt theo 

từng địa phương. 

+ Việc quy định cứng tổng mức đầu tư sẽ gặp khó khăn trong quá trình triển 

khai sau này, bởi mỗi thời điểm có đơn giá vật liệu, nhân công khác nhau, mỗi địa 

phương có cước phí vận chuyển vật liệu khác nhau nên tổng dự toán công trình 

sẽ khác nhau giữa đồng bằng và miền núi. Đề nghị quy định tổng mức đầu tư tối 

đa của Ngân sách Nhà nước, địa phương có thể huy động thêm nguồn lực hợp 

pháp khác để đầu tư thêm một số hạng mục phụ trợ. 
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- Có 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh tên gọi nghị quyết cụ thể “xây dựng trụ 

sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam” thành “xây dựng trụ sở 

Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. 

- Có ý kiến đề nghị quan tâm đến yếu tố trượt giá và khả năng cân đối ngân 

sách tỉnh ảnh hưởng đến tính khả thi của nghị quyết. 

14. Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn 

ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. 

Các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết, không có ý kiến góp ý. 

15. Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 của các các huyện: 

Nông Sơn, Đại Lộc, Bắc Trà My, Nam Trà My, Thăng Bình, Núi Thành, Quế 

Sơn và thị xã Điện Bàn. 

 - Các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung tại điểm c, khoản 1 Điều 2 (phần in nghiêng 

đậm): Tiến hành giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, thực hiện dự 

án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định và chủ trương của HĐND 

tỉnh đối với các dự án sử dụng đất lúa tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 

19/7/2018 và các dự án có sử dụng đất rừng theo đúng Nghị định số 

83/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Nội dung này, 

Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn chỉnh vào dự thảo nghị quyết (phần in nghiêm đậm) 

16. Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 

tại các Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2020, số 53/NQ-HĐND ngày 

22/7/2021 của HĐND tỉnh. 

Các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Các góp ý về câu chữ, Chủ 

tọa kỳ họp tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị quyết (phần in nghiêng đậm) 

17. Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác để đầu tư xây dựng các dự án: Nâng cấp Nghĩa trang Nhân dân xã Tam 

Phú, thành phố Tam Kỳ; đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm 

biến áp 110 KV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống 

điện Quốc gia. 

Các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết, không có ý kiến góp ý. 

18. Nghị quyết số..../NQ-HĐND ngày 24/9/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
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- Hầu hết đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Các góp ý về câu chữ, 

chỉnh sửa lại cho khoa học. Chủ tọa kỳ họp tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo Nghị 

quyết (phần in nghiêng đậm). 

- Liên quan đến nội dung miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho 

học sinh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ và học sinh ở các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 

về học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh: Có 01 ý kiến đề xuất mở rộng đối 

tượng áp dụng thêm cho một số nơi thực hiện giãn cách, phong tỏa trong phạm vi 

hẹp hơn. Đồng thời xem xét giảm một phần học phí cho một số đối tượng học 

sinh ở các vùng không bị giãn cách, phong tỏa nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nặng 

nề của dịch Covid-19, gặp rất nhiều khó khăn sau các đợt dịch. 

 


