
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VÀO CÁC DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND TỈNH X 

 

1. Nghị quyết số…/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp 

lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Hầu hết ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết, có một số ý 

kiến góp ý về câu chữ đã được Chủ tọa kỳ họp đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị 

quyết.  

- Có 01 ý kiến đề nghị quy định và xác định cụ thể đối với “các tổ chức, cá 

nhân khác” nêu tại điểm c, khoản 2 , Điều 1, dự thảo nghị quyết (Dự thảo nghị quyết 

tại điểm c, khoản 2 , Điều 1 đã quy định như sau: Tổ chức, cá nhân khác có liên 

quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy 

phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)  

2. Nghị quyết số…/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về quy 

định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Hầu hết đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết, một số ý kiến góp ý về câu 

chữ đã được Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. 

- Có 01 ý kiến góp ý: 

+ Đề nghị bổ sung thêm giáo dục đối với trẻ tự kỷ vào dịch vụ giáo dục hòa 

nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường và chuyển dịch vụ này sang dịch vụ giáo dục 

chuyên biệt (tại Phụ lục I danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo); đồng thời, đề nghị làm rõ lý do vì sao 

lựa chọn các ngành thuộc dịch vụ giáo dục đại học. 

+ Đề nghị làm rõ lý do vì sao chọn các ngành: kiến trúc và xây dựng, kỹ 

thuật, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kinh doanh và quản lý, 

pháp luật thuộc dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng tại Phụ lục II danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp. 

3. Nghị quyết số…/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đăk Chưng, tỉnh 

Sê Kông, nước CHDCND Lào. 

Các đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết, không có góp ý gì thêm. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
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4. Nghị quyết số…/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về bổ sung 

danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện: Đông Giang, Duy 

Xuyên, Thăng Bình, Hiệp Đức, Phú Ninh, Núi Thành và thị xã Điện Bàn. 

 Hầu hết ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết, có một số ý kiến 

góp ý về câu chữ đã được Chủ tọa kỳ họp đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị 

quyết.  

5. Nghị quyết số…/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về  bổ sung 

danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 

2022 của các huyện: Đông Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Phú Ninh. 

Hầu hết ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết, có một ý kiến 

góp ý về câu chữ đã được Chủ tọa kỳ họp đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị 

quyết. 

6. Nghị quyết số…/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về điều 

chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 của thị xã Điện Bàn và 

huyện Núi Thành. 

Các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết, không có góp ý gì thêm. 

7. Nghị quyết số…/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về bổ sung 

Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030. 

- Hầu hết đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị bỏ điểm a, điểm b khoản 1 Điều 2 dự thảo nghị quyết 

và điều chỉnh khoản 1 Điều 2 thành “giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

quyết”. 

8. Nghị quyết số…/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về 

quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân 

viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

- Hầu hết đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung từ “bản” vào tiêu đề nghị quyết thành: “Quy 

định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y 

tế thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh” theo Tờ trình số 2195/TTr-UBND ngày 

13/4/2022.  

- Có 01 ý kiến đề nghị rà soát xem xét cân đối hợp lý đối với các chức danh 

khác ở thôn tránh tình trạng chênh lệch quá nhiều. 

Có 01 ý kiến đề nghị sửa đổi Điều 3 như sau: Từ nguồn ngân sách tỉnh, 

khoảng 12,5 tỉ đồng/năm. 

9. Nghị quyết số…/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 

4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm 

nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công 
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an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với 

người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

- Hầu hết ý kiến thống nhất với nội dung dự thảo nghị quyết, có một số ý 

kiến góp ý về câu chữ đã được Chủ tọa kỳ họp đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị 

quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị bỏ từ “ người” tại dòng đầu tiên tại khoản 2 Điều 1. 

10. Nghị quyết số…/NQ-HĐND  ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về đổi tên 

khối phố thuộc phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn. 

Các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết, không có góp ý gì thêm. 

11. Nghị quyết số…/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về phát 

triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2030. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Một số ý kiến góp ý 

về câu chữ, thể thức văn bản, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết.  

- Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung chỉ tiêu sức khoẻ vào mục tiêu số 4 (Bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên), như: về chiều cao đạt chuẩn của 

thanh niên; phân loại sức khoẻ của thanh niên từ loại 3 trở lên chiếm tỷ lệ bao 

nhiểu %. 

- Có 01 ý kiến cho rằng nghị quyết khó thực hiện vì các mục tiêu vẫn còn 

chung chung. 

- Có 01 ý kiến cho rằng nghị quyết không rõ nguồn lực tài chính cho từng 

giai đoạn. 

12. Nghị quyết số…/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về 

quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2025. 

Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Một số ý kiến góp ý về 

câu chữ, thể thức văn bản, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. 

- Có 02 ý kiến đề nghị: bổ sung xây dựng bia di tích khu Tài Mậu Nước Oa (di 

tích quốc gia): 800 triệu đồng; bổ sung tu bổ di tích Đình làng Ái Nghĩa (di tích cấp 

tỉnh): 640 triệu đồng 

- Có 01 ý kiến đề nghị cần thẩm định khả năng cân đối nguồn và bố trí nguồn 

kinh phí thực hiện đầu tư, tu bổ di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia để Nghị 

quyết có tính khả thi. 

- Có 01 ý kiến đề nghị việc thực hiện đầu tư, tu bổ các di tích phải đảm bảo việc 

bảo tồn nguyên bản của di tích gốc. 

13. Nghị quyết số…/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về 

quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc 

diện hộ nghèo, cận nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và 

đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. 
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- Có 01 ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “không có khả năng lao động” tại Điều 2  

về đối tượng áp dụng. 

- Có 01 ý kiến đề nghị xem xét dùng cụm từ “hộ không có khả năng lao 

động” hay “người không có khả năng lao động”. 

- Có 01 ý kiến đề nghị xác định kinh phí thực hiện năm 2022 (từ tháng 5 trở 

về sau) quy định tại Điều 4 (phần kinh phí thực hiện), vì khoản 2 Điều 5 xác định 

thời gian thực hiện là định kỳ hằng năm. 

14. Nghị quyết số…/NQ-HĐND  ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về quy 

định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm 

xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam. 

Các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Một số ý kiến góp ý về câu chữ, 

thể thức văn bản, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. 

15. Nghị quyết số…/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về 

Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh. 

Có  01 ý kiến đề nghị cần xem xét thêm về sự cần thiết ban hành nghị quyết 

này (mặc dù Thông tư số 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính có quy định) 

16. Nghị quyết số…/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về  

quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ 

em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Một số ý kiến góp 

ý về cầu chữ, thể thức văn bản, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị 

quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh Điều 3 mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu 

ăn cho trẻ em mầm non đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập như sau: “…. 

Số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm 01 mức hỗ trợ (Trong đó: Ngân sách 

trung ương hỗ trợ 2.400.000 đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 2.070.000 đồng); số dư 

từ 15 đến dưới 20 trẻ em trở lên được tính thêm 01 mức hỗ trợ (Trong đó: Ngân 

sách tỉnh hỗ trợ 4.070.000 đồng)” nhằm phù hợp với Nghị định 105 và Nghị quyết 

22 quy định số dư từ 20 trẻ em trở lên (Ngân sách Trung ương, Ngân sách tỉnh). 

17. Nghị quyết số…/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về 

quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược 

liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2025. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Một số ý kiến góp 

ý về cầu chữ, thể thức văn bản, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị 

quyết. 
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- Có 01 ý kiến đề nghị sửa đổi phần giải thích từ ngữ “Cây dược liệu khác” 

như sau: Là các cây ba kích, đảng sâm, sa nhân, chè dây, bảy lá một hoa, cà gai 

leo, đương quy, gấc, giảo cổ lam, kim tiền thảo, khổ qua rừng. 

- Có 01 ý kiến đề nghị làm rõ cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã (là cấp nào?) tại điểm e, khoản 2, Điều 4 về Điều kiện hỗ 

trợ. 

- Có 02 ý kiến đề nghị bổ sung trong phần nguyên tắc hỗ trợ tại khoản 3, 

Điều 4 như sau:  

+ Bổ sung nguyên tắc “phải đảm bảo tỷ lệ cây sống từ 80% trở lên”. 

+ Bổ sung nguyên tắc “đảm bảo tỷ lệ cây sống từ 90% trở lên đối với cây 

Sâm Ngọc Linh thì mới được hỗ trợ đối với Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX; 

đảm bảo tỷ lệ cây sống từ 70% trở lên đối với cây dược liệu khác thì mới được hỗ 

trợ cho các đối tượng”. 

- Có 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh phương thức hỗ trợ cây giống đối với hộ, 

nhóm hộ, tổ hợp tác từ phương thức hỗ trợ trước đầu tư sang sau đầu tư. 

18. Nghị quyết số…/NQ-HĐND  ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh về kết 

quả kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Một số ý kiến góp 

ý về cầu chữ, thể thức văn bản, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị 

quyết. 

 

 

 


