
  

 Kính gửi các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X! 

Do kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X chỉ tổ chức trong 01 ngày, nên việc bố 

trí thời gian để các vị đại biểu thảo luận rất hạn chế. Theo chỉ đạo của Thường trực 

HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xin gửi đến các vị đại biểu 

HĐND tỉnh gợi ý thảo luận những nội dung trình kỳ họp để các vị đại biểu HĐND 

tỉnh nghiên cứu cho ý kiến. 

Kính đề nghị các vị đại biểu tham gia ý kiến các nội dung trình tại kỳ họp 

(theo gợi ý thảo luận) và gửi lại Văn phòng trước 11 giờ 00 phút, ngày 29/9/2021 

để Văn phòng tổng hợp, tiếp thu. 

Trân trọng! 

 

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 9  năm 2021 

GỢI Ý THẢO LUẬN  

kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X 

  

Về các nội dung 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. Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp 

- Thực trạng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua (tiến độ đầu 

tư xây dựng hạ tầng; công tác duy tu, bảo dưỡng, vận hành; cảnh quan, môi trường; việc 

thu hút nguồn lực hỗ trợ; tỷ lệ lấp đầy; mô hình quản lý hạ tầng cụm công nghiệp…). 

- Sự phù hợp về phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ. 

- Những nội dung đề xuất vượt trội, ưu đãi hơn so với cơ chế trước đây của tỉnh; việc 

hỗ trợ có nên xem xét theo quy mô cụm công nghiệp; mức hỗ trợ cho doanh nghiệp làm 

chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.  

2. Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại  

- Đánh giá hiệu quả kinh tế vườn, kinh tế trang trại trong thời gian qua. 

- Sự phù hợp về quy định đối với vườn; quy mô diện tích vườn. 

- Nội dung và mức hỗ trợ đối với kinh tế vườn, kinh tế trang trại. 

- Điều kiện, khả năng cân đối ngân sách hằng năm của tỉnh thực hiện đề án nói chung; 

kinh phí thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang 

đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025 của huyện Tiên Phước nói riêng. 

3. 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 cần thiết ban hành nghị quyết mới. 

- Sự phù hợp về phân vùng thực hiện chính sách và cơ chế, mức hỗ trợ đối với đường 

ống cấp I, II và III; tỷ lệ hỗ trợ giữa các cấp ngân sách đối với công trình do doanh nghiệp 

đầu tư và công trình do địa phương đầu tư bằng hình thức đầu tư công. 
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4. Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021  

Sự phù hợp nội dung quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với 

từng biện pháp tưới tiêu, từng vùng. 

5. Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh 

- Sự phù hợp của quy định vùng nuôi chim yến. 

- Thời gian có hiệu lực đối với quy định vùng nuôi chim yến. Hướng xử lý đối với 

các cơ sở nuôi chim yến hiện có nằm trong khu dân cư. 

6. Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công  

Sự cần thiết, hiệu quả đầu tư các dự án; quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện; 

khả năng cân đối nguồn thực hiện dự án.  

7. Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 

các dự án: Đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110kV dùng chung đấu 

nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia; Nâng cấp Nghĩa trang nhân 

dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ  

Sự cần thiết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự 

án; sự phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

8. Quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025 

- Sự cần thiết ban hành nghị quyết; mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 10 triệu đồng/chòi 

hoặc phòng trú bão, lũ, lụt.  

- Sự cần thiết 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. 

9. Đề án xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam 

- Sự cần thiết ban hành đề án; thực trạng nhân lực lực lượng Công an xã, thị trấn và 

cơ sở vật chất phục vụ làm việc của Công an xã, thị trấn.   

- Quy mô, hạng mục đầu tư, tổng mức đầu tư; hiệu quả đầu tư; lộ trình đầu tư. Khả năng 

cân đối nguồn ngân sách, mức độ khả thi trong việc huy động các nguồn lực hỗ trợ khác. 

10. 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 

- Quy mô, hạng mục xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp (tiêu chuẩn, kích thước, quy 

cách…) đối với mộ, tượng đài; nhà bia; cổng ngõ; tường rào; sân nền, lối đi bộ; sân hành lễ; 

công trình hoa viên, hệ thống điện chiếu sáng (HĐND tỉnh thông qua tổng mức, mức hỗ trợ, 

tổng công trình, các danh mục, hạng mục công trình…UBND tỉnh triển khai thực hiện cụ thể). 

- Sự phù hợp về định mức kinh phí hỗ trợ xây dựng cải tạo, nâng cấp đối với các hạng 

mục trong nghĩa trang liệt sĩ. 

- Xem xét việc đầu tư hạng mục hệ thống điện chiếu sáng, nước tưới, cây xanh bằng 

phương thức xã hội hóa. 

- Nguồn kinh phí thực hiện, khả năng cân đối ngân sách thực hiện. 

11. Về miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho học sinh  

-  Đối tượng áp dụng có bao quát mục tiêu hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid -19 (chỉ 

áp dụng cho địa phương cấp huyện thực hiện giãn cách nhiều đợt, phạm vi toàn bộ địa bàn 

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

hẹp hơn). Tính hợp lý về mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ. 
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- Về thẩm quyền: HĐND tỉnh xem xét, quyết định hoặc giao cho UBND tỉnh trình 

Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định phạm vi, đối tượng, thời gian không thu học 

phí cho phù hợp với tình hình diễn biến thực tế của dịch bệnh đảm bảo theo quy định Nghị 

quyết 268/NQ-UBTVQH15 ngày 06/8/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

- Nhu cầu kinh phí, khả năng đáp ứng của ngân sách, nguồn kinh phí thực hiện. 

12. Chính sách hỗ trợ và mức thu dịch vụ điều trị nghiện 

- Các đối tượng thụ hưởng chính sách. 

- Sự phù hợp về các mức thu dịch vụ điều trị nghiện. 

- Các chính sách hỗ trợ, trong đó ngân sách tỉnh cấp bù 100% chi phí cấp phát thuốc 

(10.000 đồng/lần/người/ngày) cho các đối tượng khác (tại điểm c khoản 2 Điều 1 dự thảo 

nghị quyết) hay là các đối tượng này nộp phí khi thực hiện dịch vụ. 

13. Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019 về 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 

Cơ sở đề xuất nâng mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã từ 0,5 lên 0,9 mức lương cơ sở/người/tháng đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân 

sự xã; từ 0,3 lên 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng đối với các chức danh còn lại. 

14. Về kéo dài thời gian giải ngân đến 31/12/2021 đối với kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh năm 2019 còn lại chưa giải ngân hết với số tiền 30.676.225.340 đồng của 19 dự án 

 Sự cần thiết kéo dài thời gian giải ngân; thẩm quyền kéo dài thời gian giải ngân. 

Các nội dung báo cáo, tờ trình khác của Thường trực HĐND, UBND, các ban của 

HĐND tỉnh trình tại kỳ họp: Đề nghị các đại biểu xem xét, thảo luận./. 

 


