
GỢI Ý THẢO LUẬN 

Kỳ họp thứ 23, 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 một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với người có công 

cách mạng về nhà ở 

- Khó khăn vướng mắc và tác động trong việc thực hiện Nghị quyết số 

11/2019/NQ-HĐND thời gian qua; sự cần thiết sửa đổi nghị quyết. 

- Sự phù hợp các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: đối tượng áp dụng; 

điều chỉnh thời gian thực hiện nghị quyết đến hết năm 2022; tổng số nhà ở được 

hỗ trợ; lộ trình thực hiện; các quy định về những trường hợp chưa thực hiện dứt 

điểm đến cuối năm 2022 và các trường hợp phát sinh ngoài số lượng được hỗ trợ 

tại nghị quyết. 

- Khả năng cân đối ngân sách các cấp (tỉnh, huyện) để thực hiện. 

2. Bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030  

- Sự cần thiết bổ sung dự án Hồ sông Côn vào Quy hoạch thủy lợi. 

- Phạm vi, quy mô ảnh hưởng dự án; tác động của dự án đến môi trường, 

di dân, quy hoạch sử dụng đất, rừng, kinh tế xã hội, cung ứng nước phục vụ phát 

triển các ngành kinh tế của tỉnh và nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, chống 

xâm nhập mặn, chống sạt lở… 

3. Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối 

tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

- Sự cần thiết phải điều chỉnh, thay thế; các mức chi đã ban hành trước đây. 

- Mức độ tương đồng giữa mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 

một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện 

thực hiện so với mức chi do các tổ chức khác (Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh….).  

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 

09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển 

Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam 
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- Thực trạng hoạt động, tác động của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã 

tỉnh trong hỗ trợ cho phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác thời gian qua. 

- Cơ sở đề xuất, sự phù hợp về các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định 

tại Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND như: cho vay vốn lưu động, tăng 

vốn điều lệ, ….. 

5. Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam  

- Sự cần thiết ban hành chính sách; sự phù hợp các nội dung hỗ trợ; sự cần 

thiết bổ sung đối tượng áp dụng như ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội 

(Cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn...được ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em theo quy 

định tại khoản 2, 3 Điều 4 Nghị định 105) và quy định rõ kinh phí hỗ trợ nấu ăn 

thực tế (Ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.400.000đ/01 tháng/45 trẻ, Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 580.000đ/01 tháng/45 trẻ). 

-  Khả năng cân đối ngân sách, huy động nguồn lực thực hiện. 

6. Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học 

sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

-  Sự cần thiết ban hành chính sách, khả năng thực hiện các chỉ tiêu, mục 

tiêu đề ra. 

- Sự phù hợp của các nội dung hỗ trợ như: Việc hỗ trợ kinh phí mua trang 

thiết bị phòng đọc cho các trường phổ thông; mua sách, tài liệu bổ sung cho các 

trường phổ thông; mua sắm trang thiết bị, tài liệu số và cải tạo phòng đọc thư 

viện điện tử cho 02 trường Trung học phổ thông chuyên. 

- Khả năng bố trí nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách; giải pháp xã hội 

hóa để đảm bảo nguồn lực thực hiện. 

7. Quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

- Sự cần thiết phải điều chỉnh các mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ 

sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người 

dân tại cơ sở đã ban hành trước đây. 

- Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nghị quyết số 

116/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 quy định mức chi thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở và 

Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 quy định mức chi thực hiện 

công tác hòa giải ở cơ sở trong thời gian qua. 

8. Hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông 

tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2023 

- Cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành cơ chế đầu tư hỗ trợ; khả năng thực 

hiện chỉ tiêu đến năm 2023; 
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- Sự phù hợp đối với nội dung hỗ trợ về đầu tư hệ thống thông tin nguồn, 

quản lý vận hành duy trì hệ thống thông tin nguồn; đầu tư hệ thống truyền thanh, 

ứng dụng công nghệ thong tin cho 76 đài xã; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng 

lực quản lý vận hành hệ thống truyền thanh cho cán bộ đài tỉnh, cấp huyện và 

cấp xã. 

- Cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư mới hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng 

công nghệ thông tin – viễn thông cho các đài xã, nhất tại khu vực các huyện 

miền núi, các huyện trung du có nguồn thu khó khăn; các đài xã thuộc địa bàn 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

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

9. Mức chi Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng và Giải thưởng 

Văn học, Nghệ thuật Quảng Nam 

- Cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành quy định mức chi giải thưởng; sự 

phù hợp về phạm vi, đối tượng áp dụng. 

- Tính hợp lý về nguyên tắc xét thưởng, thể loại xét thưởng, cơ cấu giải 

thưởng, số lượng giải thưởng, mức tiền thưởng và thời gian xét thưởng của các 

loại giải thưởng. 

10. Quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa 

bàn thành phố Hội An và quy định mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch 

do ảnh hưởng bởi bởi dịch bệnh Covid-19 

- Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến tình hình phát triển du lịch trên 

địa bàn tỉnh và tác động của việc tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên 

địa bàn thành phố Hội An đến nguồn thu ngân sách. 

- Sự phù hợp về quy định các mức hỗ trợ, phục hồi phát triển du lịch. 

- Khả năng cân đối ngân sách để thực hiện chính sách. 

11. Sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông” tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh  

- Sự phù hợp về đề xuất sửa đổi tên gọi Kỳ thi trung học phổ thông quốc 

gia” thành “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông”. 

- Sự phù hợp về việc đề nghị giữ nguyên tên gọi kỳ thi đã được sửa đổi 

lần này khi văn bản cấp trên có quy định tên gọi khác nhưng nội dung, tính chất 

kỳ thi vẫn không thay đổi cho đến khi Trung ương có quy định mới về mức chi 

phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo như  ý kiến thẩm tra của Ban 

Văn hóa – Xã hội. 

12. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ 

nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam  

Sự cần thiết bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương để thực hiện 

nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho 885 giáo viên năm 2021. 
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13. Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, 

nhóm C trên địa bàn tỉnh 

- Sự cần thiết đầu tư; sự phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư 

của dự án; sự phù hợp về tên gọi với mục tiêu, quy mô của dự án Nâng cấp, cải 

tạo sân vận động Tam Kỳ; cơ sở pháp lý, quy định của Luật Đầu tư với tên gọi 

dự án Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, nhà ở cho công nhân 

Tam Anh Nam với hiện trạng đang xây dựng dở dang phần hiện trạng (nay thay 

đổi chủ đầu tư nhưng chưa quyết toán các hạng mục công trình). 

- Khả năng đảm bảo nguồn lực thực hiện dự án. 

14. Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, 

khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam 

- Thực trạng hoạt động chăn nuôi nông hộ, trang trại ở từng khu vực đề xuất 

không được phép chăn nuôi. 

- Sự phù hợp giữa các khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị 

trấn; khu dân cư không được phép chăn nuôi với tình hình thực tế, điều kiện kinh tế 

xã hội của từng địa phương, khu vực, thực trạng về mật độ dân cư và chăn nuôi ở 

các phường của thành phố, thị xã và thị trấn
1
 và tốc độ đô thị hóa trên địa bàn  tỉnh.  

- Tính hợp lý về quy định một số khu vực không được phép chăn nuôi như: 

Khu trung tâm xã, những địa điểm không đảm bảo tách biệt giữa vật nuôi với nơi ở 

của người.  

- Tác động của việc áp dụng các khu vực thuộc nội thành của thành phố, 

thị xã, thị trấn, khu dân cư; vùng nuôi chim yến đến các cơ sở chăn nuôi, cơ sở 

nuôi yến đang hoạt động. 

- Tính khả thi trong việc áp dụng các khu vực không được phép chăn 

nuôi; vùng nuôi chim yến. 

15. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 

2030; Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 

- Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng 

Nam thời gian qua, nhất là tỷ lệ xây dựng nhà ở cho các đối tượng xã hội, người 

có thu nhập thấp, tỷ lệ xây dựng nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại, diện tích 

sàn nhà ở thực tế đã xây dựng, thiết chế văn hóa các khu dân cư... 

- Sự phù hợp chỉ tiêu Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 

và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 so với thực trạng hoạt động phát triển 

nhà ở thời gian qua, các quy hoạch có liên quan, nhu cầu, định hướng phát triển 

nhà ở khu vực đồng bằng, trung du, miền núi thời gian đến, nhất là các khu vực 

                                           
1
 Một số phường còn khu vực nông thôn rất nhiều, dân cư thưa thớt, nhưng lại cấm chăn nuôi 

(Phường Tân Thạnh, Phường An Phú, Tp Tam Kỳ), trong khi đó một số Khu phố của các 

phường tỷ lệ dân cư đông đúc, có các mức tương đồng với khu vực tiếp giáp nhưng lại được 

phép chăn nuôi (Phường Hòa Hương, Phường Hòa Thuận, Tp Tam Kỳ) 
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sử dụng đất lúa; nhu cầu thực tế, tỷ lệ xây dựng nhà ở tại các khu dân cư, khai 

thác quỹ đất. 

16. Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

- Sự cần thiết, cơ sở đề xuất bổ sung các danh mục dự án thu hồi đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021. 

- Thực trạng sử dụng đất lúa của các địa phương: Bắc Trà My, Đông 

Giang, Phước Sơn so với chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Xem xét các chỉ tiêu sử dụng đất đã phân bổ cho các địa phương để đảm 

bảo phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất đã phê duyệt 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


