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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Quảng Nam, ngày 17 tháng 9  năm 2020 

GỢI Ý THẢO LUẬN  

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX 

   

Về các 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 như sau: 

1. Về Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn 

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 

- Về mục tiêu đặt ra đến năm 2025 theo đề án: Việc đưa ra mục dựa trên cơ 

sở nào và có khả năng thực hiện được hay không? 

- Về cơ chế tài chính thực hiện đối với hệ thống đường ĐH, hệ thống 

đường giao thông nông thôn theo đề án như vậy có hợp lý chưa? Với cơ chế như 

vậy, các địa phương có thực hiện được hay không, nhất là đối với các địa 

phương miền núi? Cụ thể:  

+ Đối với hệ thống đường ĐH: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% chi phí đầu tư 

đối với các huyện đồng bằng; 80% đối với các huyện miền núi; không thực hiện 

hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Phần còn lại ngân sách cấp huyện 

cân đối để thực hiện.  

+ Đối với hệ thống đường GTNT: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 40% chi phí đầu tư 

đối với các xã đồng bằng, 70% đối với các xã miền núi; không thực hiện hỗ trợ chi 

phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Phần còn lại ngân sách cấp huyện, cấp xã và 

huy động sự đóng góp nhân dân và lồng ghép nguồn vốn để thực hiện.  

- Về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện: Cơ chế thực hiện đề án được phân 

cấp mạnh cho chính quyền cấp huyện. Cấp tỉnh chỉ ban hành thiết kế mẫu, đơn 

giá, định mức và chi phí hỗ trợ ngân sách tỉnh; hướng dẫn quy trình thẩm định hồ 

sơ, thủ tục triển khai các công trình; chấp thuận danh mục đầu tư hằng năm 

(không bao gồm các công trình chỉnh trang hệ thống đường GTNT), tổng hợp 

báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách tổ chức thực hiện. Theo cơ 

chế quản lý nêu trên, có đảm bảo việc kiểm soát, quản lý công trình theo mục 

tiêu đề ra hay không, đặc biệt là quản lý chất lượng công trình xây dựng? Các 

địa phương triển khai tổ chức thực hiện có thuận lợi hay không? 

- Về khả năng cân đối ngân sách địa phương thực hiện đề án: Tổng nguồn 

vốn thực hiện là đề án 2.804 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 1.532 tỷ đồng; 

còn lại các địa phương cân đối, lồng ghép, huy động vốn hợp pháp khác là 1.272 

tỷ đồng. Với tình hình thu ngân sách như hiện nay và dự kiến khó khăn trong 

những năm đầu của giai đoạn 2021-2025, thì liệu các cấp ngân sách có đảm bảo 

khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện đề án hay không? 
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2. Điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục 

đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dung trong kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 

Ở nội dung này, chỉ có 02 danh mục dự án đề nghị chưa thông qua việc bổ 

sung vào danh mục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2020 tại kỳ 

họp này, do dự án có sử dụng đất lúa dọc Quốc lộ 1A, chưa đảm bảo chủ trương 

của HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018. Ý kiến của đại 

biểu về nội dung này. 

3. Hỗ trợ học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 đối với 

trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021 

- Về đối tượng hỗ trợ: Chỉ nên hỗ trợ con em học sinh thuộc các gia đình gặp khó 

khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và con 

em thuộc người DTTS ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được 

hưởng chính sách giảm học phí (70%) theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính 

phủ.  

Hoặc hỗ trợ cho tất cả trẻ mầm non và học sinh các cấp phổ thông trong và ngoài 

công lập, học sinh tiểu học ngoài công lập, học sinh chương trình giáo dục thường 

xuyên cấp THPT trên địa bàn tỉnh? 

- Về mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ (04 tháng hay 02 tháng) theo nội dung trình 

hay nội dung thẩm tra như vậy là phù hợp chưa? 

- Nhu cầu kinh phí: Theo nội dung trình khoảng 3,1 tỷ đồng; nội dung thẩm 

tra khoảng 20 tỷ đồng. Như vậy, có đảm bảo khả năng cân đối ngân sách tỉnh để 

thực hiện hay không? 

4. Về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền 

số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. 

- Về sự cần thiết của đề án: Trước yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong các cơ quan nhà nước theo chủ trương của Chính phủ, so với kết 

quả thực hiện phát triển công nghệ thông tin trong thời gian qua, cùng với tình 

hình nguồn ngân sách khó khăn như hiện nay, việc trình đề án trong thời điểm 

này có thực sự cần thiết và có tính khả thi hay không? 

- Về mục tiêu: có mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể. Việc đưa ra các 

mục tiêu dựa trên cơ sở nào? Các mục tiêu cụ thể đề ra có phù hợp với tình hình 

hiện nay của tỉnh hay chưa và có đảm bảo tính khả thi là đến năm 2025 đạt được 

hay không? 

- Về nội dung: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng 

và cơ sở dữ liệu; an toàn, bảo mật thông tin và truyền thông; đào tạo nguồn nhân 

lực công nghệ thông tin cho chính quyền số. Như vậy: 

+ Các nội dung đề ra đầy đủ hay chưa? Có đảm bảo thực hiện hết các nội 

dung đề ra để đạt được mục tiêu đề án hay không?  

+ Xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đã xem xét thứ tự ưu tiên 

đầu tư các công trình, hạng mục hạ tầng CNTT mang tính bức thiết chưa?  
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+ Việc khai thác hệ thống cơ sở dự liệu đã tính đến lựa chọn chuyên ngành 

ưu tiên, mang tính cấp thiết hay chưa? Có mang tính kế thừa, phát huy hệ thống 

cơ sở dữ liệu đã được xây dựng trong giai đoạn 2016-2020 hay không? 

- Giải pháp thực hiện theo đề án đã đảm bảo đầy đủ chưa? Cần điều chỉnh, 

bổ sung thêm giải pháp nào để thực hiện hiệu quả đề án đề ra? 

- Nguồn kinh phí thực hiện đề án là 901 tỷ đồng: Với nguồn kinh phí lớn 

như vậy, thì khả năng cân đối các cấp ngân sách, cũng như việc huy động các 

nguồn lực khác để thực hiện có đảm bảo tính khả thi hay không? 

5. Về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên 

Phước, tỉnh Quảng Nam. 

Phần diện tích đề nghị chuyển đổi từ quy hoạch rừng phòng hộ sang rừng 

sản xuất vào năm 2011, UBND tỉnh cho doanh nghiệp thuê phần diện tích này 

(gốc là rừng sản xuất, đồi trọc) để thực hiện khai thác khoáng sản. Năm 2013, 

2016 khi làm quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng UBND tỉnh đưa 

phần diện tích này vào quy hoạch rừng phòng hộ. Nay lại làm thủ tục trình 

HĐND tỉnh đưa ra khỏi quy hoạch rừng phòng hộ và chuyển đổi phần diện tích 

quy hoạch rừng sản xuất khác trên địa bàn xã Tiên Lập sang rừng phòng hộ. Vấn 

đề này, nội dung thẩm tra có đặt ra một số vấn đề cần được giải trình. Do vậy, đề 

nghị UBND tỉnh giải trình cụ thể để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, quyết định.  

6. Về báo cáo 135/BC-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về kết quả 

rà soát, đánh giá một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành trong thời 

gian qua. 

Đề nghị đại biểu nghiên cứu và cho ý kiến về các đề xuất của UBND tỉnh 

trong các phụ lục I, II, III, IV.  

Nghị quyết nào thống nhất công bố hết hiệu lực? Nghị quyết nào thống 

nhất dừng thực hiện? Nghị quyết nào cần nghiên cứu đánh giá hiệu quả về kinh 

tế - xã hội để trình HĐND tỉnh cho tiếp tục thực hiện hoặc ban hành Nghị quyết 

mới trong thời gian đến. 

 7. Về các nội dung khác: (1) điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Duy Xuyên, 

Nam Giang, Bắc Trà My, Đại Lộc; (2) cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự 

án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu Đô thị Hưng Thịnh mở rộng, phường Điện Dương, 

thị xã Điện Bàn; (3) kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến 31/12/2020 đối 

với nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 

2019 được điều chuyển, giao bổ sung cho các địa phương trong năm 2019 đến 

ngày 31/12/2019 chưa giải ngân hết; (4) điều chỉnh quy mô diện tích sàn các khối 

nhà 3 tầng của dự án Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, thị xã Điện Bàn; (5) điều 

chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đường từ xã Tà Lu – thị trấn Prao – xã Zà Hung (từ 

trung tâm huyện Đông Giang đi huyện Đại Lộc); (6) điều chỉnh cơ cấu nguồn 

vốn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến Quốc lộ 40B (đoạn từ 

đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ); (7) phân bổ kế 

hoạch vốn năm 2019 chuyển sang năm 2020 cho các dự án đã đảm bảo thủ tục 



4 

 

đầu tư; (8) điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 

07/7/2015 và nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2020 của HĐND 

tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2016 – 2020; (9) xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực tại các xã biên 

giới đất liền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: Thẩm tra các ban của HĐND tỉnh 

thống nhất cao với nội dung trình, đề nghị đại biểu HĐND tỉnh quan tâm nghiên 

cứu thảo luận. 

 

 

 

 

  

 


