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GỢI Ý THẢO LUẬN  

KỲ HỌP THỨ 16, HĐND TỈNH KHÓA IX 

 

Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời tập trung thảo 

luận các nội dung trình tại kỳ họp thứ 16 như sau: 

A. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - 

AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG 

CUỐI NĂM 2020 

I. Kinh tế, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 

1. Lĩnh vực kinh tế 

- Các yếu tố tác động dẫn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế; giải 

pháp trong 6 tháng cuối năm theo từng ngành, lĩnh vực; 

- Kết quả thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới; tình 

hình giải ngân, xử lý nợ;  

- Tồn tại vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, 

quy hoạch, đô thị, xây dựng; giải pháp khắc phục. 

2. Thu chi ngân sách 

- Giải pháp thúc đẩy các nguồn thu, giải quyết tình trạng nợ đọng thuế; 

- Công tác quản lý sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất từ các dự án; 

- Việc cắt giảm chi ngân sách năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh do dự báo 

hụt thu; giải pháp điều hành sau cắt giảm; 

- Cơ chế quản lý, điều hành ngân sách những tháng còn lại năm 2020. 

3. Đầu tư xây dựng cơ bản 

- Tình hình phân bổ, giải ngân, điều chuyển vốn; công tác phối hợp giữa 

chủ đầu tư, các cơ quan chuyên môn, địa phương trong quá trình thực hiện các 

thủ tục đầu tư xây dựng; 

- Các giải pháp chủ yếu đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020 

và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; 

II. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

- Thực hiện các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; những khó khăn, 

vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương. Việc triển khai thực hiện các 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đảm bảo an sinh xã hội; 
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- Các giải pháp khôi phục và phát triển du lịch đã và đang triển khai; dự báo 

khả năng phục hồi các hoạt động du lịch; đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển 

du lịch trong thời gian đến. 

III. Lĩnh vực pháp chế 

- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn; hiệu quả công tác 

đấu tranh, trấn áp và phòng, chống tội phạm của các cơ quan chức năng; 

- Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp; các giải pháp đấu 

tranh trấn áp các loại tội phạm; 

- Tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; 

trách nhiệm của các ngành, địa phương trong tổ chức thi hành các bản án hành chính; 

- Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; tiến độ và hiệu quả việc 

sắp xếp tổ chức bộ máy. 

IV. Lĩnh vực dân tộc – miền núi:  

- Kết quả thực hiện, tiến độ giải ngân vốn, hiệu quả một số Chương trình, 

chính sách dân tộc miền núi: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương 

trình 135, Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh về bố trí, sắp xếp dân cư...; 

- Hiệu quả thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; phương 

pháp, hình thức hỗ trợ thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo; 

- Hiệu quả, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chuyển đổi hình thức quản lý, 

bảo vệ rừng từ mô hình giao khoán cho hộ, nhóm hộ, cộng đồng sang mô hình chủ 

rừng tự tổ chức quản lý thông qua hình thức hợp đồng với lực lượng chuyên trách 

theo Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh; 

- Giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống lưới điện quốc gia khu vực 

miền núi. 

V. Các nội dung khác có liên quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

6 tháng đầu năm và bổ sung, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 cần 

xem xét, thảo luận. 

B. CÁC TỜ TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VÀ BÁO 

CÁO CHUYÊN ĐỀ 

I. Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết 

1. Điều chỉnh mức thu phí tham quan  

- Sự cần thiết; 

- Nội dung điều chỉnh; 

- Đánh giá tác động điều chỉnh mức thu phí tham quan. 

2. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 

- Nguyên tắc bố trí vốn, phương án phân bổ, dự kiến tổng nguồn vốn, khả 

năng cân đối nguồn lực thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; 
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- Xem xét một số dự án dự kiến khởi công mới năm 2021; việc bố trí vốn 

chuẩn bị đầu tư và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị mặt bằng. 

3. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C  

- Sự cần thiết đầu tư; 

- Sự phù hợp về mục tiêu, nội dung đầu tư, tổng mức đầu tư; 

- Công tác chuẩn bị đầu tư. 

4. Cho ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chấp thuận 

chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị, khu dân 

cư trên địa bàn tỉnh 

- Sự cần thiết; 

- Nội dung chấp thuận, điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; 

- Sự phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; việc bố 

trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo quy định Nghị định 100/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

- Việc xử lý các vấn đề có liên quan đối với dự án đã chấp thuận chủ 

trương đầu tư. 

5. Về bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 

đất rừng phòng hộ năm 2020. 

- Sự cần thiết; việc đảm bảo quy trình, thủ tục khi đề nghị bổ sung danh 

mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.  

- Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh 

về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, nhất là các vấn đề liên quan 

kiểm soát việc sử dụng đất lúa dọc các tuyến quốc lộ. 

6. Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện 

các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Sự cần thiết ban hành nghị quyết; nội dung và mức hỗ trợ.  

- Hiệu quả thực hiện việc nhân rộng mô hình trong hoạt động khuyến nông; 

giải pháp tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian đến; 

- Đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách. 

7. Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội 

dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định của Luật phòng, 

chống mua bán người.  

- Sự cần thiết ban hành nghị quyết; 

- Các nội dung chi và mức chi hỗ trợ; 

- Nguồn kinh phí thực hiện; các nội dung liên quan trong tổ chức triển khai 

thực hiện. 
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8. Về quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng 

cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng 

trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.  

- Sự cần thiết ban hành nghị quyết; 

- Đánh giá về thực trạng, số lượng và các nguy cơ của các cơ sở không đảm 

bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; 

- Tính phù hợp, khả thi các giải pháp xử lý theo từng loại hình, lộ trình thực 

hiện. 

- Dự báo các tác động trong thực hiện nghị quyết và giải pháp điều chỉnh.  

9. Kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; 

tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh 

Quảng Nam năm 2020. 

- Những bất cập trong quản lý, sử dụng biên chế; giải pháp khắc phục; 

- Tính hợp lý về đề nghị giao biên chế công chức, số lượng người làm việc 

trong các đơn vị sự nghiệp công lập chính thức năm 2020. 

- Các định hướng trong việc giao biên chế trong thời gian đến đảm bảo phù 

hợp, hiệu quả. 

II. Báo cáo đánh giá tình hình chấp hành pháp luật đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 

- Kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình 

tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lập kế 

hoạch đầu tư, chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, phân bổ vốn, giải ngân các 

nguồn vốn, phối hợp tròn thực hiện dự án,…); 

- Những định hướng, giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý 

đầu tư và sử dụng vốn, đảm bảo theo mục tiêu, định hướng chiến lược, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 (xác định tiêu chí 

lựa chọ dự án ưu tiên ở các ngành, lĩnh vực; nguyên tắc, tiêu chí phân cấp đầu tư 

công trình, dự án; cơ cấu nguồn vốn đầu tư, công tác chuẩn bị đầu tư,…)./. 

 

 


