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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
         

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
         Quảng Nam, ngày      tháng 01  năm  2021 

GỢI Ý THẢO LUẬN  
kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX 

 
Về các báo cáo, đề án trình tại kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại 

biểu khách mời tập trung thảo luận các nội dung chính sau:  
1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 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  

- Hiệu quả của chính sách sau 02 năm triển khai thực hiện; việc cải thiện mức sống 
đối với các đối tượng thụ hưởng; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;   

- Sự cần thiết phải sửa đổi, điều chỉnh số lượng đối tượng thụ hưởng chính sách; 
mức sống trung bình từng khu vực. 

- Việc xử lý vấn đề các địa phương đã chi cho các đối tượng ngoài danh sách hoặc 
chưa chi cho các đối tượng. 

2. Quy định tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ, chính 
sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 
  Định mức trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân thường trực (trừ dân 
quân biển) khi thực hiện nhiệm vụ, nên thống nhất 150.000 đồng/người/ngày hay là 
134.100 đồng/người/ngày. 

3. Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; tổng 
số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021. 

- Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế năm 2020, những vấn đề còn tồn tại, 
hạn chế và nguyên nhân. 

- Sự phù hợp về giao biên chế công chức năm 2021 cho các cơ quan, địa phương 
theo chức năng, nhiệm vụ. Tiêu chí để giao biên chế cho các cơ quan, địa phương.   

- Đối với giao biên chế viên chức:  
+ Sự hợp lý việc bổ sung biên chế viên chức cho các Trung tâm Kỹ thuật nông 

nghiệp cấp huyện;  
+ Lộ trình sắp xếp, sáp nhập lại một số cơ sở BTXH theo Nghị định 103/2017/NĐ-

CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ và Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 
của Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội. Sự phù hợp về việc giữ nguyên định mức biên 
chế viên chức đối với các cơ sở bảo trợ xã hội này.  

4. Quy định về nội dung, mức chi để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Sự phù hợp về nội dung, mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến đối với Hội đồng 
sáng kiến; phổ biến sáng kiến; khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo.   

5. Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 

- Sự phù hợp về nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ triển khai Chu trình 
OCOP thường niên; việc hỗ trợ đối với các chủ thể có sản phẩm thuộc các nhóm ngành 
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hàng: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ, trang trí, vải và may mặc; hỗ 
trợ đối với các chủ thể có sản phẩm thuộc nhóm ngành dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm 
du lịch; hỗ trợ giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP; việc hỗ trợ mua sắm máy 
móc, thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, đóng gói và bảo quản sản 
phẩm; hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm). 

6. Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

- Sự cần thiết ban hành chính sách. 
- Nội dung và mức hỗ trợ về chế độ dinh dưỡng, tiền lương theo ngày thực tế tập 

huấn, thi đấu, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các mức hỗ trợ các chế độ khác cho HLV, VĐV. 

- Nguồn kinh phí thực hiện, việc huy động các nguồn lực xã hội hóa. 
7. 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 

- Sự phù hợp mức chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ chi, dự án về 
tài nguyên môi trường với các mức quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 
22/12/2017 của Bộ Tài chính. 

- Mức chi cho người phiên dịch tiếng dân tộc nên áp dụng 150.000 
đồng/người/ngày (bằng 75% mức chi tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ) hay là 200.000 
đồng/người/ngày (bằng 100% mức chi tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC). 

8. Quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước 
sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

- Sự hợp lý về việc phân vùng hỗ trợ; định mức hỗ trợ từ ngân sách; cơ cấu hỗ trợ 
giữa nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện. 

- Sự phù hợp về tổng mức đầu tư; danh mục các công trình nhà máy nước, chỉ tiêu 
xây dựng đường ống cấp nước trên địa bàn dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025; cơ 
cấu nguồn vốn đầu tư dự kiến thực hiện. 

9. 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. 

 - Tính hợp lý trong việc phân nhóm địa phương áp dụng chính sách theo 3 khu vực 
(xã miền núi, xã đảo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thuộc các địa phương 
(đồng bằng) nên xếp vào nhóm khu vực 1 hay là khu vực 2). 

- Sự phù hợp về cơ chế hỗ trợ đầu tư thực hiện công trình đối với từng khu vực; việc 
tham gia đối ứng của địa phương (khu vực 3) để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh 
mương, thủy lợi nhỏ (ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% hay ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ 95%, địa 
phương đối ứng 5%). 

- Về cơ chế quản lý, triển khai chương trình: Có nên phân định trách nhiệm cụ thể 
đối với các ngành của tỉnh và UBND cấp huyện để thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện 
nghị quyết (các ngành ở cấp tỉnh chỉ thực hiên quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư, hướng 
dẫn quy trình thẩm định hồ sơ, thủ tục triển khai thực hiện chương trình; còn đối với 
UBND cấp huyện thì quản lý và tổ chức thực hiện các công trình, lựa chọn danh mục, 
quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quản lý và tổ chức thực hiện các công 
trình). 

10. Các nội dung báo cáo, tờ trình khác của UBND tỉnh, các ban của HĐND 
tỉnh trình tại kỳ họp: Đề nghị các đại biểu xem xét, thảo luận./. 


