HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày 15 tháng 12 năm 2019

GỢI Ý THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA IX
Các nội dung liên quan Tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết và các báo cáo chuyên đề
Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời tập trung thảo luận
các nội dung chính như sau:
1. Quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020- 2024
- Cơ sở pháp lý, thời điểm ban hành;
- Sự chênh lệch giá đất giáp ranh, nhất là giữa các địa phương trong tỉnh;
- Sự phù hợp bảng giá các loại đất;
- Dự báo tác động việc điều chỉnh bảng giá đất.
2. Danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa,
đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020;
- Kết quả triển khai các dự án trong danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích
sử dụng đất năm 2019; tồn tại, vướng mắc và giải pháp khắc phục;
- Sự cần thiết và tính khả thi, phù hợp danh mục đề nghị bổ sung kế hoạch
sử dụng đất năm 2020.
3. Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2020-2025
- Sự cần thiết phải ban hành; nội dung và mức hỗ trợ;
- Khả năng cân đối ngân sách, huy động nguồn lực xã hội thực hiện chính sách;
- Hiệu quả chính sách mang lại.
4. Chương trình Sữa học đường đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học
tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2022
- Sự cần thiết phải ban hành chính sách; đối tượng áp dụng; định mức
thụ hưởng;
- Các vấn đề liên quan đối tượng, độ tuổi thụ hưởng chính sách; quy định
về tiêu chuẩn chất lượng theo từng nhóm tuổi;
- Nguồn kinh phí thực hiện, việc huy động nguồn lực xã hội.
5. Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi
thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của
Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam.
- Sự cần thiết, căn cứ pháp lý quy định các mức giá dịch vụ;
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- Tính hợp lý các mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; sự cần thiết việc bổ
sung giá dịch vụ ngày giường bệnh ban ngày của các cơ sở khám chữa bệnh;
- Việc bổ sung quy định chuyển tiếp về nội dung thanh toán chi phí đối với
người đang điều trị nội trú hoặc ngoại trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
6. Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn
vị sự nghiệp công lập năm 2020;
- Các bất cập trong quản lý, sử dụng biên chế năm 2019: giao chỉ tiêu biên chế;
tuyển dụng công chức, viên chức; giải quyết các hợp đồng chuyên môn; thực hiện
chế độ tinh giản biên chế theo quy định;
- Tính hợp lý việc đề nghị giao biên chế công chức, số lượng người làm
việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020;
- Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng biên chế; các vấn đề liên quan làm
cơ sở giao biên chế công chức, quyết định số người làm việc trong các đơn vị sự
nghiệp công lập;
- Kiến nghị đề xuất về tạm giao biên chế năm 2020; xây dựng đề án trình
HĐND tỉnh quyết định tại kỳ họp tiếp theo.
7. Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, đóng góp và chế độ miễn, giảm
đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công
lập trên địa bàn tỉnh:
- Các nội dung chi, mức hỗ trợ; việc quy định thêm một số nội dung hỗ trợ
ngoài quy định trung ương; đối tượng được miễn giảm;
- Các vấn đề liên quan việc triển khai thực hiện; khả năng tiếp nhận của cơ sở
cai nghiện tỉnh; tiến độ thực hiện dự án mở rộng Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.
8. Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ
hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn (Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND);
kiên cố hóa mặt đường ĐH (Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND); hỗ trợ đầu
tư cấp nước sạch tập trung (Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết
30/2018/NQ-HĐND) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020. Đề xuất cơ chế
và giải pháp thực hiện giai đoạn 2021- 2025
- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đề ra; tồn tại hạn chế trong
quá trình thực hiện nghị quyết (cơ chế, nguồn lực, công tác tổ chức thực hiện…);
- Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới;
- Định hướng điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu trong thời gian đến.
9. Báo cáo và dự thảo nghị quyết về xử lý kết quả giám sát chuyên đề của
HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
- Đánh giá của Đoàn giám sát kết quả, tồn tại hạn chế trong thực hiện
Chương trình xây dựng nông thôn mới;
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- Kết quả tổng quan về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2019: thực
hiện kế hoạch xây dựng xã NTM, huyện NTM, xã NTM kiểu mẫu, xã NTM
nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn NTM;
- Ban hành chính sách hỗ trợ và huy động nguồn lực thực hiện chương trình;
- Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; tính thực chất, bền
vững trong thực hiện chương trình. Các vấn đề có liên quan trong thực hiện
chương trình: công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp; đánh giá đạt chuẩn; quy
hoạch xây dựng xã nông thôn mới; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, liên
kết trong sản xuất nông nghiệp;
- Vai trò của người dân trong tham gia thực hiện chương trình.
- Các giải pháp hỗ trợ thực hiện mục tiêu xây dựng NTM năm 2020; kiến
nghị, đề xuất của Đoàn giám sát.
10. Kết quả giám sát chuyên đề công tác bảo tồn, phát triển cây dược
liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng trên địa bàn các huyện miền núi của
tỉnh từ năm 2016 đến ngày 30/6/2019
- Thực trạng về công tác bảo tồn, phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ
dưới tán rừng hiện nay;
- Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách bảo tồn, phát triển cây dược liệu;
hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân từ việc phát triển cây dược liệu;
- Việc thu hút, khuyến khích doanh nghiệp tham gia bảo tồn phát triển cây
dược liệu; xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến, cơ sở thu mua; tìm kiếm thị
trường tiêu thụ đầu ra; giải pháp khai thác các sản phẩm được bào chế từ cây
dược liệu;
- Các kiến nghị, đề xuất của Đoàn giám sát.
11. Kết quả giám sát chuyên đề tình hình hoạt động và phát triển du
lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2017 - 2019
- Đánh giá của Đoàn giám sát kết quả đạt được, tồn tại hạn chế công tác
quản lý nhà nước về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng;
- Việc triển khai các cơ chế chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư đối với du
lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; công tác đầu tư, quản lý, quảng bá, xúc tiến và
các sản phẩm du lịch;
- Công tác bồi dưỡng, đào tạo lao động du lịch; bảo vệ tài nguyên du lịch,
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và môi
trường;
- Các kiến nghị, đề xuất của Đoàn giám sát.
12. Các nội dung khác về các báo cáo, đề án trình kỳ họp./.
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