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GỢI Ý THẢO LUẬN 

Kỳ họp thứ mười hai, 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:  

I. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022; 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 

1. Lĩnh vực kinh tế: 

 - Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm; 

trong đó lưu ý một số chỉ tiêu như: Tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách; hiệu quả 

hoạt động, khả năng đóng góp ngân sách của các dự án tại các khu, cụm công nghiệp 

(ngoài dự án của Trường Hải). Chất lượng tăng trưởng các ngành kinh tế (nông nghiệp, 

công nghiệp, xây dựng…). 

- Đánh giá tình hình triển khai các dự án đầu tư, nhất là dự án sản xuất, dự án 

du lịch, bất động sản; tác động giá nhiên liệu, giá một số mặt hàng nguyên liệu, vật tư, 

vật liệu xây dựng đến hiệu quả hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tình hình hoạt 

động của các doanh nghiệp. Giải pháp hỗ trợ. 

- Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; nợ xây dựng cơ bản, tạm ứng quá 

hạn; tiến độ triển khai thực hiện chương trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công. 

- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, tính bền vững các xã được công nhận nông thôn mới, việc duy trì các xã đạt 

chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới. 

- Đánh giá tình hình, kết quả tăng trưởng ngành nông nghiệp; giải pháp phát 

triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian đến. 

- Đánh giá chất lượng, thị trường tiêu thụ của các sản phẩm OCOP. Giải pháp 

năm 2023 và những năm tiếp theo để nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình 

OCOP. 

- Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình 

nợ đọng thuế; hiệu quả công tác kiểm soát chi thường xuyên. Cơ chế quản lý, điều 

hành ngân sách năm 2023 (Tính khả thi về chỉ tiêu thu ngân sách, thu nội địa năm 

2023 nhất là khi Chính phủ không còn hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô, tình 

hình thời tiết khó lường). Giải pháp huy động các nguồn thu mới, khác ngoài ô tô, thủy 

điện, nhất là việc nâng cao hiệu quả nguồn thu từ đất... 

- Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các quỹ tài chính nhà 

nước ngoài ngân sách.  

- Đánh giá những khó khăn và giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện các 

nghị quyết của HĐND tỉnh.  

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội: 

- Kết quả giảm nghèo năm 2022, chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023, giải pháp thực 

hiện giảm nghèo bền vững. 
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- Giải pháp thúc đẩy phát triển giáo dục – đào tạo của tỉnh, nhất là về rà soát sắp 

xếp trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; 

các giải pháp về đảm bảo cho nguồn nhân lực, đội ngũ giáo viên trong điều kiện thiếu 

hụt giáo viên hiện nay, nhất là khu vực miền núi; công tác tuyển sinh và đào tạo giáo 

dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sau phân luồng THCS… 

- Giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, hóa chất, 

vật tư y tế tiêu hao; hụt thu kinh phí năm 2022 tại các cơ sở y tế công lập hệ điều trị 

trên địa bàn tỉnh 

- Việc bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Nghị quyết 139/2014/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh về xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn thời 

gian qua: nguyên nhân, tồn tại, hạn chế; giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác 

này trong giai đoạn còn lại (2023-2025). 

- Thực trạng đời sống thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả 

chiến tranh, xây dựng kinh tế sau năm 1975; việc xem xét hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho 

các đối tượng. 

 3. Lĩnh vực pháp chế, nội chính 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng 

chính quyền số, cải cách hành chính… 

- Chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính. 

- Tình hình, kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư; tình hình chấp hành quyết định, kết luận xử lý sau thanh tra; hiệu quả các biện 

pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính. 

- Công tác theo dõi, đôn đốc, tổ chức thi hành án hành chính; việc chấp hành 

các bản án hành chính của cơ quan nhà nước. 

- Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng, 

chống cháy, nổ; giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, 

nhất là tội phạm công nghệ cao (cá độ, lừa đảo qua mạng); công tác tiếp nhận, giải 

quyết tố giác, tin báo về tội phạm; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt 

động điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án. 

4. Lĩnh vực dân tộc - miền núi 

- Tình hình sắp xếp, ổn định dân cư các huyện miền núi; xác định rõ nhu cầu 

thực tế, các giải pháp khắc phục đối với các khu vực đã triển khai sắp xếp ổn định dân 

cư nhưng đến nay tiếp tục bị ảnh hưởng sạt lở cần phải di dời. 

- Tình hình chuyển đổi cây trồng gắn với phát triển hợp tác, liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp, nhất là trên địa bàn các huyện 

miền núi. 

- Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế 

vườn, kinh tế trang trại, dược liệu. 

- Những khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, nhất 

là đối với khu vực nằm ngoài lưu vực thủy điện; tiến độ triển khai cắm mốc quy hoạch 

03 loại rừng, chồng lấn đất quy hoạch lâm nghiệp hiện nay. Giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý bảo vệ rừng đối với lực lượng chuyên trách, cộng đồng dân cư. 
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- Thực trạng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn miền núi của tỉnh. 

- Việc cung cấp nước sạch cho người dân khu vực miền núi.  

 II. CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH KỲ HỌP 

1. Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND tỉnh về quy định phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022, năm 

đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh  

- Sự cần thiết, tính phù hợp, đầy đủ của các nội dung sửa đổi, bổ sung. 

- Tác động khi thay đổi tỷ lệ điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách đến khả 

năng cân đối ngân sách thực hiện các nhiệm vụ chi trên địa bàn tỉnh. 

 2.Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND 

tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

- Sự phù hợp các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung; trách nhiệm các cấp, các 

ngành trong lập quy quy hoạch kế hoạch sử dụng đất.  

- Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

3. Về danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng 

phòng hộ năm 2023 

- Nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng danh mục dự án thu hồi, chuyển 

mục đích sử dụng đất trên thực tế hằng năm đạt thấp so với nghị quyết HĐND tỉnh đã 

thông qua. 

- Sự phù hợp về danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 

đất rừng phòng hộ đề xuất năm 2023. 

 4. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của 

HĐND tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu 

dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh  

Sự cần thiết, các tác động khi bổ sung các khu vực thuộc nội thành không được 

phép chăn nuôi trên địa bàn huyện Tiên Phước và thị xã Điện Bàn; giải pháp tổ chức 

thực hiện. 

5. Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng 

nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 

- Sự cần thiết, thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách. 

- Sự phù hợp về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, phương 

thức, điều kiện; nội dung và mức hỗ trợ. 

- Sự cần thiết ban hành nội dung hỗ trợ quản lý Chương trình phát triển ngành 

nghề nông thôn, làng nghề. 

6. Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân 

dân các cấp tỉnh Quảng Nam 

  Sự phù hợp về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động HĐND các cấp. 

7. Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2022 – 2026: 

- Đánh giá tình hình, kết quả phân cấp, ủy quyền thời gian qua. 
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- Nội dung, lĩnh vực phân cấp giai đoạn 2022 - 2026; giải pháp đảm bảo tổ chức 

các nội dung, lĩnh vực được phân cấp. 

8. Quyết định tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam 

năm 2023 

- Đánh giá tình hình, kết quả công tác quản lý, tổ chức thi tuyển công chức, viên 

chức, sử dụng biên chế năm 2022. 

- Sự phù hợp trong giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức trong các cơ 

quan, đơn vị, địa phương năm 2023. 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế năm 2023. 

9. Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Chu Lai, Khu 

Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 

Sự phù hợp với điều chỉnh tăng quy mô dân số; sự phù hợp về chỉ tiêu tỷ lệ đất 

cây xanh đô thị của đồ án theo quy định, Chương trình số 16-CT/TU ngày 12/5/2022 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 

của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn 2045. 

10. Báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức và hoạt 

động thôn, khối phố sau sắp xếp, sáp nhập 

- Tình hình, kết quả tổ chức sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. 

- Các giải pháp ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động thôn, tổ dân phố 

trong thời gian đến. 

11. Báo cáo giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về tình hình chấp hành 

pháp luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa 

bàn tỉnh. 

- Thực trạng công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 

- Giải pháp đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong thời 

gian đến. 

12. Cơ chế hỗ trợ, huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 

- Sự phù hợp về cơ chế, nguyên tắc lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn 

vốn, nội dung lồng ghép. 

- Tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong 

các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.  

13. Việc trả lời ý kiến cử tri; giải quyết các kiến nghị cử tri sau thẩm tra của các 

Ban HĐND, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. 

14. 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 vị đại biểu nghiên cứu thêm tài liệu 

để xem xét, thảo luận./. 

 


