
 

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý  

VÀO CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 20,  

HĐND TỈNH IX 

 

Số phát ra: 47.  

 Số thu về: 47. 

Chủ tọa kỳ họp tổng hợp các ý kiến góp ý đối với 09 nghị quyết trình kỳ họp 

như sau: 

I. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025:  

Đa số ý kiến thống nhất với dự thảo nghị quyết, các góp ý về câu chữ đã được 

tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, có một số góp ý cần thảo luận làm 

rõ:  

1. Có ý kiến đề nghị xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo 

hiểm y tế đến năm 2025 đạt 98% (thay vì 96%); bổ sung chỉ tiêu: tỷ lệ tiêm vacxin 

covid 19 cho nhân dân 

2. Có một số ý kiến về chỉ tiêu môi trường: Thay cụm từ “Đến năm 2025 

không phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng” thành 

“hằng năm……” không phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng; bổ sung tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; xem lại tỷ lệ 

che phủ rừng đến năm 2025( đạt 61% là còn  thấp) và bổ sung tỷ lệ trồng rừng gỗ 

lớn 

3. Có ý kiến đề nghị xem lại tính khả thi về chỉ tiêu huyện nông thôn mới, đề 

xuất giai đoạn 2025 có 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (trong đó 5 đơn vị đạt 

mới). 

 II. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

Đa số ý kiến thống nhất với dự thảo nghị quyết, các góp ý về câu chữ đã được 

tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết. Ngoài ra, có một số góp ý cần thảo luận làm 

rõ:  

- Điều chỉnh chỉ tiêu dân số tham gia bảo hiểm y tế; việc tính dân số tham gia 

bảo hiểm nên quy về tỷ lệ % người lao động làm việc; xác định rõ các chỉ tiêu xã 

hội (tỷ lệ “dân số” hay tỷ lệ “hộ dân”); xem lại chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm tự 

nguyện;  

- Xem lại cụm từ “Phát triển công nghiệp bền vững theo chiều sâu”; thay từ 

“đẩy mạnh thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược” bằng từ “triển khai hoặc tập 

trung thực hiện tốt 03 nhiệm vụ đột phá chiến lược”; từ đẩy mạnh dùng sau năm 

2022 trở đi sẽ phù hợp hơn. 



- Trong định hướng, giải pháp năm 2021, xác định ngành dịch vụ du lịch trở 

thành kinh tế mũi nhọn, điều này có khả thi không, nên nghiên cứu lại mục tiêu 

này cho phù hợp.  

III. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021: 

1. Về phương án phân bổ vốn cho các dự án khắc phục bão lụt, dự án cấp 

thiết, dự án chuẩn bị đầu tư: 

- Đa số đại biểu thống nhất phương án 02, cụ thể:  

+ Chưa phân bổ vốn (313,813 tỷ đồng), giao Thường trực HĐND tỉnh phối 

hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, kiểm tra hiện 

trạng đối với những công trình, dự án sửa chữa khắc phục sau thiên; làm rõ về sự 

phù hợp quy hoạch ngành, tính cấp thiết; sự tác động phát triển kinh tế - xã hội đối 

với những dự án cấp thiết, dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021; khả năng cân đối 

nguồn vốn (nguồn vốn ODA, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ mục tiêu, nguồn 

vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn cấp huyện) để thống nhất quy mô đầu tư, làm cơ sở 

để các cơ quan liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất, trước khi quyết định phân bổ vốn 

thực hiện.  

+ Đồng thời, dành một phần vốn (trong số 313,813 tỷ đồng dự kiến phân bổ 

cho dự án khắc phục bão lụt, dự án cấp thiết, dự án chuẩn bị đầu tư) để bố trí cho 

một số dự án đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (đường từ Trung tâm 

huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang(qua các xã A Tiêng, Bhalêê  và A Vương); 

Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao, huyện Đông Giang) bị cắt giảm vốn trong 

năm 2020 và một số dự án quan trọng khác nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 

trong năm 2021 theo quy định. Giao UBND tỉnh xây dựng phương án phân bổ vốn, 

thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi quyết định; đồng thời, báo cáo 

HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 

+ Đối với danh mục dự án cấp thiết (Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 01 Khu 

Tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam): Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ 

đầu tư lập thủ tục, trình phê duyệt quyết toán dự án Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư, 

nhà ở công nhân Tam Anh Nam, huyện Núi Thành (phần trước đây đã đầu tư), 

trước khi lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình HĐND tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư theo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 

50/TB-HĐND ngày 15/9/2020.  

- Có 07 đại biểu thống nhất phương án 01:  



+ Phân bổ 232,5 tỷ đồng cho 11 danh mục dự án khắc phục bão lụt (Biểu số 

04.4); phân bổ 71,33 tỷ đồng cho 12 dự án cấp thiết (Biểu số 04.5); phân bổ 30 tỷ 

đồng cho 14 danh mục dự án chuẩn bị đầu tư (Biểu số 07). 

+ Đối với các công trình, dự án cắt, giảm, giãn tiến độ theo Nghị quyết số 

11/NQ-HĐND ngày 20/4/2020 của HĐND tỉnh về Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh 

khóa IX; trong đó có 03 dự án Đường Tam Trà - Trà Kót; Đường từ trung tâm 

huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang; Đường nội thị thị trấn Prao sẽ được bố trí 

kế hoạch vốn thực hiện sau khi xuất hiện nguồn vốn. 

- Có đại biểu có ý kiến khác:  

+ Thống nhất danh mục dự án khắc phục bão lụt, dự án cấp thiết. Những dự 

án khắc phục khẩn cấp như cầu bị trôi phải làm lại, đường bị xói lở, sạt phải đắp, 

làm lại thì ghi kế hoạch vốn triển khai ngay. Những dự án hoặc thành phần khắc 

phục hư hỏng nhẹ, chưa tác động nghiêm trọng đến đời sống nhân dân thì cần rà 

soát, đánh giá cụ thể để quyết định chủ trương đầu tư hợp lý.  

+ Dự án bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư phải nằm trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn. Do vậy, phải xem xét dự án đó nằm trong khả năng cân đối ngân 

sách tỉnh giai đoạn 2021 – 2025 để quyết định, không bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 

cho dự án không thể cân đối nguồn lực. 

+ Có 01 ý kiến khác đề nghị bổ sung bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 cho 

công trình xây dựng cầu Rù Rì qua sông Ly Ly và nâng cấp mở rộng đường ĐH08 

(thị trấn Đông Phú ĐT 611 đi Quế Minh – kết nối Quốc lộ 14E Thăng Bình, Hiệp 

Đức), đây là công trình bức xúc liên quan 03 huyện (Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp 

Đức) kết nối giữa ĐT 611 với Quốc lộ 14E có tác dụng phát triển, lan tỏa lớn. 

2. Về tổ chức thực hiện 

- Đa số đại biểu thống nhất phương án 02, cụ thể: 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan liên 

quan hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các nội 

dung theo thẩm quyền:  

+ Chủ trương đầu tư dự án khởi công mới (dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh 

do cấp tỉnh quản lý đầu tư theo phân cấp, dự án sử dụng vốn ngân sách Trung 

ương).  

+ Phương án phân bổ nguồn vượt thu, tăng thu, cải cách tiền lương, tiết kiệm 

chi ngân sách, nguồn thu sử dụng đất phát sinh đảm bảo theo đúng quy định của 

pháp luật hiện hành.  

+ Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 đảm bảo đúng quy 



định pháp luật đầu tư công 

- Có 06 đại biểu thống nhất phương án 01: 

+ HĐND tỉnh quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. 

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công 

thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 17 

Luật Đầu tư công năm 2019: dự án nhóm A do địa phương quản lý; dự án nhóm B, 

nhóm C sử dụng ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản 

lý (trừ dự án quy định tại Khoản 4 Điều 18 Luật Đầu tư công năm 2019).  

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách địa phương trong 

các trường hợp sau: (i) Do điều chỉnh mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương; (ii) Do thay đổi đột biến về cân đối thu ngân sách địa phương 

hoặc khả năng huy động các nguồn vốn của địa phương; (iii) Do thay đổi nhu cầu 

sử dụng hoặc khả năng triển khai thực tế vốn kế hoạch hằng năm giữa các cơ quan, 

đơn vị của địa phương. 

Đối với các dự án quan trọng được bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 

2021 đối với nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, sẽ được thực hiện đầu 

tư trong giai đoạn 2021 – 2025; tuy nhiên, kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 

2025 vẫn chưa được thông qua. Để có cơ sở thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự 

án, thống nhất cho chủ trương thẩm định nguồn và khả năng cân đối nguồn vốn 

thực hiện đầu tư dự án trong giai đoạn 2021 – 2025 đối với các dự án có bố trí kế 

hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021. 

+ HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh quyết định một số nội dung 

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 đối với ngân sách trung ương bổ 

sung có mục tiêu thuộc quản lý của cấp mình nhưng không vượt quá tổng mức vốn 

đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch theo quy định.  

Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách địa 

phương đầu tư giữa các ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, 

lĩnh vực, chương trình của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này để đảm bảo giải 

ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm.  

UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tại 

kỳ họp gần nhất về thực hiện nội dung được HĐND tỉnh giao tại khoản 1, 2 Điều 

này và các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Về giải pháp thực hiện: Các đại biểu đều thống nhất bổ sung vào dự thảo 

nghị quyết giải pháp thực hiện. 



IV. Về danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 

2021: 

- 32 đại biểu thống nhất phương án 02: 

+ Về danh mục thu hồi đất: Thông qua 1.490 danh mục dự án thu hồi đất với 

tổng diện tích 7.095,64 ha. Trong đó, 1.229 danh mục dự án sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước với tổng diện tích 3.598,13 ha; 261 danh mục sử dụng vốn ngoài 

ngân sách nhà nước với tổng diện tích 3.282,47 ha. 

Riêng đối với 36 danh mục dự án thu hồi đất (19 danh mục dự án sử dụng vốn 

ngân sách và 17 danh mục dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách) chưa đảm bảo theo 

quy định, sai thẩm quyền. Đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn rà soát cụ thể, xem xét tính khả thi của từng dự án cụ thể trình Thường 

trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến, tổng hợp trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp 

chuyên đề, thường lệ trong năm 2021. 

+ Về chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng: Thông qua 241 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 với tổng diện tích đề nghị 257,64 ha. Trong 

đó, 184 danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách với diện tích 187,74 ha (đất 

chuyên trồng lúa nước 114,34 ha, đất trồng lúa nước còn lại 38,59 ha, đất rừng 

phòng hộ 29,35 ha, đất rừng đặc dụng 4,76 ha); 57 danh mục dự án sử dụng vốn 

ngoài ngân sách với diện tích 70,6 ha (đất chuyên trồng lúa nước 37,11 ha, đất 

trồng lúa nước còn lại 21,8 ha, đất rừng phòng hộ 6,73 ha). 

Riêng đối với 24 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng (06 danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách và 18 

danh mục dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách) chưa đảm bảo theo quy định, sai 

thẩm quyền. Đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà 

soát cụ thể, xem xét tính khả thi của từng dự án cụ thể trình Thường trực HĐND 

tỉnh xem xét cho ý kiến, tổng hợp trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp chuyên đề, 

thường lệ trong năm 2021. 

- 02 đại biểu thống nhất phương án 01:  

+ Về danh mục thu hồi đất: Thông qua 1.526 danh mục dự án thu hồi đất với 

tổng diện tích đề nghị 7.532,08 ha. Trong đó, 1.247 danh mục dự án sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước, với diện tích 4.055,75 ha. 279 danh mục dự án sử dụng vốn 

ngoài ngân sách nhà nước, với diện tích 3.467,32 ha. 

+ Về danh mục chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng: Thông qua 265 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất 

rừng phòng hộ năm 2021 với tổng diện tích đề nghị 359,71 ha. Trong đó: 190 danh 



mục dự án sử dụng vốn ngân sách với diện tích 211,48 ha (đất chuyên trồng lúa 

nước 123,29 ha, đất trồng lúa nước còn lại 38,58 ha); 75 danh mục dự án sử dụng 

vốn ngoài ngân sách với diện tích 148,22 ha (đất chuyên trồng lúa nước 61,44 ha, 

đất trồng lúa nước còn lại 24,68 ha, đất rừng phòng hộ 62,1 ha). 

- Ngoài ra có ý kiến khác: 

+ Đề nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các huyện miền núi rà soát, 

bổ sung thêm danh mục sử dụng đất để xây dựng các công trình và sửa chữa các 

công trình do cơn bão số 9 gây ra. 

+ Đề nghị làm rõ 36 danh mục thu hồi đất, 24 danh mục chuyển mục đích sử 

dụng đất chưa đảm bảo theo quy định, sai thẩm quyền. 

+ Đề nghị xem lại thẩm quyền của HĐND tỉnh trong việc chuyển mục đích 

sử dụng đất đối với 184 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong đó, đất 

lúa nước còn lại với diện tích 38,59 ha; đất rừng phòng hộ với diện tích 29,35 ha; 

đất rừng đặc dụng với diện tích 4,76ha (theo luật định là bao nhiêu ha). Không 

được quy định trái quy định. 

+ Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung thêm 05 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách 

của huyện Quế Sơn, gồm:  

Khu dân cư sinh thái Thạnh Hòa (Bắc sông Bà Rén) xã Quế Xuân 1 (Hiện 

trạng là đất bãi bồi ven sông không sử dụng đất chuyên trồng lúa nước. Xây dựng 

dự án này đạt được 02 mục tiêu: Khu dân cư sinh thái ven sông và chống sạt lở bờ 

sông ở phía Bắc);  

Khu dân cư mở rộng phố chợ Bà Rén xã Quế Xuân 1, 2 (Theo kế hoạch phát 

triển đô thị vệ tinh). 

Khu dân cư đô thị 02 bên bờ sông ly ly đông cầu Hương An (hiện trạng là 

đất bãi bồi ven sông). 

Khu dân cư trung tâm chính xã Quế Xuân 1 phục vụ phát triển trung tâm 

hành chính kinh tế thương mại xã Quế Xuân 1 (theo kế hoạch phát triển đô thị vệ 

tinh). 

Khu dân cư đô thị Cường An thực hiện mở rộng thị trấn Hương An về phía 

Tây (không sử dụng đất trồng lúa). 

V. Xử lý các nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực đến năm 2020, 2021.  

Qua tổng hợp ý kiến góp ý đại biểu thấy nổi lên một số vấn đề:  

Đa số đại biểu thống nhất với kết quả rà soát đánh giá của UBND tỉnh và 

thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về đề nghị bãi bỏ, công bố hết hiệu lực đối với 

nhóm nghị quyết hết thời hạn hiệu lực được quy định tại nghị quyết hoặc các văn 

bản pháp lý làm căn cứ ban hành đã có quy định khác; tiếp tục thực hiện đến khi 



ban hành nghị quyết thay thế hoặc Trung ương có quy định về chính sách mới đối 

với nhóm Nghị quyết đã được HĐND tỉnh cho chủ trương và ý kiến đề xuất các 

Ban HĐND tỉnh. Đồng thời, giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá 

việc thực hiện và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế 

hoặc ban hành mới phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thúc đẩy phát 

triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Đối với nhóm Nghị quyết liên quan đến quy hoạch có thời gian thực hiện 

đến năm 2020, đề nghị giao UBND tỉnh căn cứ vào Luật Quy hoạch và tình hình 

thực tiễn địa phương để kịp thời đề xuất xử lý trong thời gian chờ quy hoạch tỉnh 

được duyệt. 

Bên cạnh đó, có một số ý kiến đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá đối 

với các nghị quyết có thời gian thực hiện đến 2020, 2021 chưa được đưa vào rà 

soát lần này để có kiến nghị, đề xuất phù hợp. 

VI. Các dự thảo nghị quyết khác (1) Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày 

08/12/2020 về quyết toán ngân sách năm 2019; (2) Nghị quyết số /NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 

2021; (3) Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kinh phí hoạt động của 

HĐND tỉnh năm 2021; (4) Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kỳ 

họp thứ 20: Không có ý kiến góp ý. 

VII. Về kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025: Các đại biểu thống nhất với 

báo cáo của UBND tỉnh trình và nội dung thẩm tra của cơ quan chuyên môn. Tuy 

nhiên, nội dung này chưa lấy ý kiến Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo 

quy định, chưa thể quyết định. Do vậy, đề nghị đưa nội dung này vào nghị quyết 

kỳ họp thứ 20, cụ thể: “Giao UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý 

kiến đại biểu tại kỳ họp, hoàn chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025 trình 

Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025 tại kỳ họp gần nhất”. 


