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TỔNG HỢP Ý KIẾN THẢO LUẬN TỔ (CHIỀU NGÀY 16/12/2019) 

KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA IX 

 

 Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa IX đã dành buổi chiều ngày 16 tháng 12 

năm 2019  để các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời tham dự kỳ họp 

thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020; 

các đề án, báo cáo của Thường trực HĐND, UBND trình kỳ họp và các nội dung 

liên quan khác. Đã có 45 lượt đại biểu phát biểu ý kiến làm rõ thêm các nội dung 

đã được trình bày. Cụ thể như sau: 

 TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019; NHIỆM VỤ, GIẢI 

PHÁP NĂM 2020 

 1. Kinh tế 

 Về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế năm 2020  

 Đa số ý kiến thống nhất với với cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện 

cac chỉ tiêu của năm 2019, đạt 13/14 chỉ tiêu. Tuy nhiên, chỉ tiêu quan trọng là 

tăng trưởng kinh tế (GRDP) chỉ đạt 3,81% (so với kế hoạch đề ra từ 7-7,5%) là 

điều đáng quan tâm. Cần phân tích nguyên nhân không đạt để có giải pháp trong 

năm 2020. 

 Có ý kiến đại biểu cho rằng: nguyên nhân không đạt chỉ tiêu GRDP do 

ngành trồng trọt, chăn nuôi, thủy điện trong năm 2019 gặp nhiều khó khăn và tiêu 

thụ ô tô giảm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt thấp; ngành công nghiệp, dịch 

vụ cơ bản giữ nguyên, chưa xuất hiện các yếu tố mới. Bên cạnh đó, có  nguyên 

nhân chủ quan là dự báo và đề ra chỉ tiêu chưa sát với tình hình thực tế. Năm 2020 

lại đề nghị chỉ tiêu cao hơn 2 lần mức tăng 2019. Đề nghị xem xét chỉ tiêu tăng 

trưởng GRDP ở mức 6-6,5 %; đồng thời cần làm rõ nguyên nhân, giao nhiệm vụ 

từng ngành để có mức tăng trưởng từng ngành, lĩnh vực nhằm đạt mục tiêu 2020 

đã đề ra.   

 Năm  2019 tăng trưởng kinh tế thấp nhất kể từ khi tái lập tỉnh, trong đó, 

nhiều dự án đã xúc tiến, đăng ký đầu tư nhưng không triển khai; hàng loạt dự án 

đầu tư liên quan sử dụng đất phải dừng. 
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 Ngoài ra, còn có ý kiến cho rằng, việc phát triển kinh tế phụ thuộc quá nhiều 

vào một số ngành và doanh nghiệp, có tác động rất lớn đến chỉ tiêu tăng trưởng 

của tỉnh nếu các doanh nghiệp đó thực hiện không đạt kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến 

việc hoàn thành kế hoạch phát triển của tỉnh trong năm 2020 và kế hoạch 5 năm 

2015-2020. 

 Có ý kiến đề nghị bổ sung cách tính thu nhập bình quân đầu người để đánh 

giá thu nhập chênh lệch giữa các khu vực nông thôn, miền núi, thành thị trong kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.  

 Cũng có ý kiến cho rằng, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 từ 7-7,3% 

là hết sức khó khăn nhưng sẽ có một số dự án có khả năng cho nguồn thu lớn như 

khu du lịch Nam Hội An, một số nhà máy thủy điện; các khu du lịch ven biển đi 

vào hoạt động…Do vậy, đề nghị các địa phương, ngành cần hết sức tập trung, vào 

cuộc một cách quyết liệt, có các giải pháp cụ thể để đạt chỉ tiêu đề ra. 

 Có ý kiến đề nghị xem xét số liệu thống kê về số HTX đang hoạt động trong 

báo cáo của UBND tỉnh. Qua rà soát, đến nay có 355 HTX đang hoạt động (tính 

đến 30/11/2019), chỉ tiêu năm 2020 là 30 sẽ nâng số lượng lên 385 HTX. Hiện 

nay có một số tổ hợp tác có quy mô trên 10 tỷ lớn hơn so với doanh nghiệp siêu 

nhỏ. Do vậy, nên đánh giá, bổ sung chỉ tiêu này vào nhiệm vụ năm 2020 để khuyến 

khích, có cơ chế hỗ trợ. 

 Nông nghiệp- phát triển nông thôn và  xây dựng nông thôn mới  

 Dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại nặng nề cho chăn nuôi, tác động lớn đến 

đời sống, thu nhập của người dân nông thôn. Việc tái đàn hiện nay rất khó, khả 

năng tái nghèo có thể xảy ra, ảnh hưởng đến việc xây dựng nông thôn mới. Bên 

cạnh đó, tình trạng bỏ ruộng ngày càng nhiều; việc tích tụ ruộng đất còn rất hạn 

chế. Do vậy, đề nghị tỉnh quan tâm tập trung giải quyết. 

 Một số ý kiến cho rằng, đầu tư cho nông nghiệp phần lớn mới chú trọng 

vào cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng về khoa học công nghệ, các khâu chế biến, bảo 

quản…nên ngành nông nghiệp khó duy trì phát triển bền vững, đời sống nhân dân 

ở nông thôn bị ảnh hưởng. Đề nghị tỉnh cần quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực 

này một cách căn cơ. Trước mắt phải nghiên cứu ban hành quy hoạch tổng thể 

phát triển ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở cho các địa phương triển 

khai thực hiện, đầu tư tập trung, có trọng điểm, đảm bảo an ninh lương thực, đảm 

bảo 40% lao động nông nghiệp có đời sống tốt. Trong đầu tư ngành nông nghiệp, 

đề nghị quan tâm đến đầu tư thủy lợi, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nông 

nghiệp để cung cấp nước tưới tiêu trong nông nghiệp. 

 Nhưng cũng có ý kiến giải thích: lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh rộng lớn, 

đa dạng nên không thể có quy hoạch tổng thể được mà chỉ có quy hoạch chuyên 
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biệt cho từng vùng, từng loại sản phẩm mà thôi. Ví dụ: quy hoạch dược liệu, quy 

hoạch vùng trồng rừng gỗ lớn, quy hoạch Sâm Ngọc Linh, Quế Trà My... 

 Đầu ra cho các sản phẩm OCOP còn chậm; việc thực hiện chương trình 

OCOP, tuy đã có chính sách đầu tư cho Hợp tác xã nhưng còn vẫn lúng túng trong 

thực hiện. Do vậy, tỉnh cần có giải pháp xử lý đầu ra, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm 

OCOP; có chương trình cụ thể, hỗ trợ kinh phí cho mỗi huyện đầu tư chương trình 

này, góp phần giải quyết bài toán cho nông nghiệp. 

 Có ý kiến cho rằng phát triển sản xuất nông nghiệp còn chậm so với tiềm 

năng, điều kiện của tỉnh. Hạn chế là chưa có quy hoạch phát triển vùng sản xuất 

trên địa bàn tỉnh; sản xuất còn chắp vá; kế hoạch sản xuất của địa phương chưa 

cụ thể. Trong đó, đáng quan tâm là công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm 

còn rất hạn chế. Giá trị gia tăng về nông nghiệp thấp. Trung ương và tỉnh đã ban 

hành nhiều chương trình phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông 

dân. Tuy nhiên, để xúc tiến thu hút doanh nghiệp đầu tư ở miền núi hiện nay rất 

khó khăn. Đề nghị tỉnh có kế hoạch rà soát phát triển lĩnh vực công nghiệp ở miền 

núi để có giải pháp xúc tiến đầu tư hiệu quả. 

 Vấn đề công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới cần được xem xét. 

Qua nghiên cứu, trao đổi, học tập ở các tỉnh khác, nhìn chung chất lượng đạt chuẩn 

nông thông mới một số địa phương của tỉnh Quảng Nam không cao. Do vậy, tăng 

cường công tác chỉ đạo, thẩm định, nâng cao chất lượng các xã NTM. Xem xét 

vấn đề xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nên bắt đầu từ thôn. Đồng thời, cần 

tăng cường nguồn lực để đạt mục tiêu đề ra (nghiên cứu đưa chỉ tiêu xây dựng 

NTM vào kế hoạch hằng năm). 

 Có ý kiến đề nghị quan tâm, xem xét giải pháp xây dựng đạt chuẩn nông 

thôn mới một cách bền vững hơn. Trong đó, xem xét việc đăng ký xây dựng nông 

thôn mới của các địa phương, phải đảm bảo phù hợp với thực trạng, điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội, nguồn lực của địa phương; việc đầu tư cần tính toán, để đảm 

bảo tính hiệu quả, đạt mục tiêu bền vững lâu dài. Đồng thời, đánh giá, rút kinh 

nghiệm để có giải pháp khả thi trong giai đoạn tiếp theo. 

 Công nghiệp, thương mại, dịch vụ 

 Nhiều khu công nghiệp đã có nhưng không thu hút được doang nhiệp; do 

vậy, cần tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, có giải pháp hiệu quả để xúc tiến 

các doanh nghiệp lớn; thay đổi về chất trong xúc tiến đầu tư để có nhân tố mới 

trong sản xuất và thu ngân sách.  

 Thu ô tô sụt giảm do khả năng cạnh tranh giảm dần, chu kỳ sản xuất sau 15 

năm hết ưu đãi nên chuyển hướng sang lĩnh vực khác; cùng với việc duy trì thu 

từ ô tô nên có giải pháp tăng cường nguồn thu từ các lĩnh vực khác. Bên cạnh  đó, 
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các nguồn thu từ thủy điện, thuế xuất nhập khẩu không ổn định, không nên tập 

trung, kỳ vọng. Trong khi đó ngành du lịch có điều kiện phát triển mạnh, mang 

lại nguồn thu lớn, bền vững, cần quan tâm đầu tư lĩnh vực này. 

 Việc phát triển công nghiệp chế tạo, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh còn rất 

hạn chế. Đề nghị tỉnh cần quan tâm phát triển lĩnh vực này. 

 Có ý kiến phản ánh: trong thu hút đầu tư, tỉnh đã quan tâm phê duyệt nhiều 

dự án nhưng một số dự án lại không triển khai được. Việc chậm trễ trong phê 

duyệt quy hoạch gây khó khăn trong đầu tư. Do vậy, trong năm 2020, tỉnh cần có 

giải pháp để tháo gỡ đồng bộ các vấn đề này, đồng thời quán triệt khi thực hiện 

phải làm đúng quy định, không vận dụng quy định pháp luật. 

 Tỉnh Quảng Nam chưa có nghị quyết chuyên đề riêng về hỗ trợ phát triển 

công nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp. Tại các khu, cụm công 

nghiệp cẩn quan tâm giải quyết các vấn đề về nhà ở xã hội, thiết chế văn hóa, anh 

sinh xã hội…Do vậy, trong thời gian đến cần nghiên cứu ban hành nghị quyết 

riêng về hỗ trợ phát triển công nghiệp. 

 Đề nghị tỉnh quan tâm đến vấn đề đầu tư, tái cơ cấu đầu tư ngành công 

nghiệp. Trong đó, chủ trì làm việc với các doanh nghiệp lớn để có hướng tháo gỡ 

khó khăn. Liên quan đến đầu tư khu công nghiệp chuyên nông - lâm - nghiệp, tỉnh 

nên quan tâm để hỗ trợ tiêu thụ, giải quyết nguyên liệu từ các địa phương miền 

núi. Đồng thời, kiên quyết thu hồi các dự án kéo dài, không triển khai thực hiện, 

tránh việc đầu cơ chiếm đất. Hạn chế cấp phép đối với doanh nghiệp sản xuất gia 

công, ưu tiên đối với doanh nghiệp sử dụng, ứng dụng công nghệ cao; sản xuất 

theo Hiệp định CPTPP.  

 Huyện Đại Lộc có 9 dự án đã được tỉnh cấp phép đầu tư trong cụm công 

nghiệp, nhưng trong thời gian dài không thực hiện đầu tư và dự án chậm được thu 

hồi. Đề nghị tỉnh có biển pháp xử lý, kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm 

triển khai.  

 Xây dựng, đầu tư phát triển 

 Giải ngân vốn đầu tư năm 2019 đạt thấp, dự báo nhiều khả năng việc giải 

ngân chậm tiến độ sẽ còn kéo dài. Nguyên nhân đa phần do thủ tục, công tác quản 

lý dự án và công tác phối hợp các cơ quan nhà nước với đơn vị quản lý dự án chưa 

chặt chẽ. 

 Cũng có ý kiến cho rằng: nguyên nhân giải ngân chậm trong nhiều năm qua 

chủ yếu là vấn đề giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, trong 

thời gian đến cần sớm nghiên cứu, ban hành nghị quyết riêng về vấn đề GPMB 
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để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức thực hiện đầu tư trong giai đoạn tiếp theo. 

Bên cạnh đó, trong xây dựng dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025, cần phải đánh giá đầy đủ những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá 

trình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; đồng thời 

tập trung phân tích, dự báo những vấn đề khó khăn trong giai đoạn tiếp theo để đề 

xuất HĐND tỉnh có cơ chế, thống nhất giải quyết tạo thuận lợi cho các địa phương, 

ngành tổ chức thực hiện. Năm 2020 phải dự kiến, dự báo ngay từ đầu cho giai 

đoạn đầu tư tiếp theo. 

 Đồng tình với các ý kiến trên, có đại biểu cho rằng: giải ngân thấp hơn các 

năm trước, nhiều dự án 0%; cần có những giải pháp đồng bộ để tháo gỡ vấn đề 

này. Việc giải ngân chậm có liên quan đến thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định, 

đến thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo Nghị quyết 629 của Ủy ban 

Thường vụ quốc hội về quyết định chủ trương đầu tư, phân bổ vốn. Do vậy, 

HĐND tỉnh xem xét giao cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện vấn đề này để 

tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian hoàn chỉnh thủ tục, đồng thời yêu cầu báo cáo 

cho HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng có nguyên 

nhân thủ tục đầu tư còn rườm rà, chưa mạnh dạn phân cấp ủy quyền cho cấp 

huyện. Tăng cường trách nhiệm các ngành chuyên môn trong thẩm định các dự 

án; phân cấp địa phương thẩm định dự án và có biện pháp cương quyết đối với 

các trường hợp làm kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục.  

  Cũng có ý kiến giải trình: do công tác thẩm định các dự án đầu tư gấp rút, 

thời gian thẩm định ngắn, nên rất khó khăn cho đơn vị thẩm định. Đề nghị phải 

có thời gian đủ dài để công tác thẩm định được chặt chẽ, hiệu quả. 

 Về vấn đề phát triển đô thị: đề nghị cần có cơ chế phát triển đô thị, nhất là 

đối với 03 địa phương miền núi (Tây Giang, Nông Sơn, Nam Trà My). Trước mắt, 

cần quan tâm hỗ trợ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển  khai thực  hiện để đạt các chỉ 

tiêu đô thị theo Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh.   

 Vùng Đông của huyện Thăng Bình đang có nhiều dự án đầu tư, giải quyết 

nhiều lao động của huyện, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, một số dự án 

triển khai chậm như Dự án trường đại học quốc tế. Do vậy, đề nghỉ tỉnh quan tâm 

tác động đến nhà đầu tư để sớm triển khai.  

 Đề nghị tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch như hỗ trợ về 

mặt bằng, đầu tư điện, nhất là hỗ trợ đầu tư về đường dây 110KV phục vụ cho 02 

dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn huyện Đông Giang. 

 Việc đầu tư công thời gian qua chưa thực hiện trọng tâm, trọng điểm; vẫn 

còn một số công trình triển khai đầu tư nhưng chưa mang tính bức thiết cao. Trong 
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khi đó, nguồn lực đầu tư vừa thiếu, lại phân tán. Do vậy, tỉnh cần siết chặt việc 

quản lý đầu tư công; trong đó, cần cân nhắc kỹ đến việc đầu tư các công trình kè 

chống xói lở trên địa bàn tỉnh. 

 Đề nghị xúc tiến việc lập dự án mở rộng quốc lộ 1A làn đường dành cho xe 

thô sơ tại một số đoạn; xây dựng đề án mở rộng quốc lộ 1A từ Duy Xuyên đến 

Phú Ninh trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

 Đường ĐT 607 từ Đà nẵng vào Hội An thiết kế chưa phù hợp nhu cầu (19,5 

m), mặt cắt hẹp, vỉa hè chật hẹp, cần nghiên cứu có chủ trương mở rộng (27 m) 

tạo điều kiện đầu tư đồng bộ toán tuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại, giảm thiểu ách 

tắc về giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, lâu dài. Trong kế hoạch 

vốn 2020, đề nghị tiếp tục bố trí vốn để có nguồn thực hiện dự án, hoàn thành 

công trình chào mừng Đại hội đảng bộ thành phố Hội An. 

 Một số công trình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh tiến độ thực hiện chậm, 

nên có giải pháp phù hợp để đảm bảo tiến độ, phục vụ chào mừng đại hội.  

 Trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, một số điểm, nút thắt giao thông đã tồn 

tại nhiều năm nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị tỉnh, thành phố Tam Kỳ quan 

tâm, có giải pháp phù hợp để đầu tư hoàn chỉnh, kết nối thông suốt. 

 Về đầu tư xây dựng cơ bản nên ưu tiên đầu tư cho 02 lĩnh vực giáo dục và 

y tế, do hiện nay nhiều trường học, bệnh viện xuống cấp, thiếu hạ tầng thiết yếu. 

 Tài chính ngân sách 

 Thu ngân sách năm 2019 của huyện Núi Thành hụt thu lớn, thu nội địa khó 

đạt 100% kế hoạch. Do đó cần nghiên cứn đến nguồn thu khác, không nên phụ 

thuộc nhiều vào ngành ô tô. Dự kiến năm 2020 thu từ ô tô gặp nhiều khó khăn, 

khó đạt kế hoạch. Do đó cần thay đổi cơ chế, có tính toán phù hợp cho địa phương 

có nguồn thu chủ yếu từ ô tô.  

 Một số ý kiến cho rằng, các địa phương miền núi hụt thu lớn trong nhiều 

năm liền có nguyên nhân trực tiếp từ nguồn thu các nhà máy thủy điện. Trong 

điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay, việc dự báo hoạt động sản xuất, nguồn 

thu từ các nhà máy thủy điện là khó khăn. Ngoài ra, việc giao thu ngân sách cho 

các địa phương miền núi không nên quá phụ thuộc vào thủy điện, gây khó khăn 

cho địa phương trong công tác thu. Do đó, đề nghị tỉnh cần tính toán cụ thể căn 

cứ để giao chỉ tiêu thu cho các địa phương nhằm đảm bảo công tác thu năm 2020, 

trong đó xem xét không đưa số thu từ thủy điện trong số giao dự toán thu cân đối 

ngân sách địa phương hằng năm. 
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 Việc tạm giao thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh cho Tam Kỳ quá 

cao (175 tỷ) nên thành phố khó đạt được. Đề nghị xem xét lại chỉ tiêu này. 

 Nợ thuế còn rất lớn, đề nghị cần có giải pháp quản lý, thu hồi cho ngân 

sách. 

 Đề nghị tỉnh quan tâm bổ sung ngân sách để đảm bảo thực hiện các nhiệm 

vụ, đề tài, dự án mới liên quan của ngành khoa học công nghệ trong năm 2020. 

 Nguồn thu phí tham quan trên địa bàn thành phố Hội An được để lại để chi 

đầu tư nhất là trùng tu các di tích là cần thiết, tạo điều kiện trong quá trình thực 

hiện. Tuy nhiên nhu cầu kinh phí thực hiện các công tác trùng tu, tôn tạo và quảng 

bá rất lớn, nguồn thu để lại không đáp ứng được nhu cầu. Đề nghị tỉnh xem xét có 

cơ chế để sử dụng cho các hoạt động quảng bá du lịch. 

 Bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng 

 Đề nghị tỉnh quan tâm khẩn trương tổ chức cắm mốc vệt giải phóng mặt 

bằng về thực hiện chủ trương mở rộng vệt cây xanh đường Võ Chí Công mỗi bên 

100 m; đồng thời cắm mốc phạm vi cách mép nước mực nước biển 100m, để 

thuận lợi quản lý, giải phóng mặt bằng các dự án vùng Đông của tỉnh. 

 Cơ chế hỗ trợ, GPMB hành lang đường dây 500KV khác với đường dây 

110KV (đối với hàng lang đường dây 500 KV, được hỗ trợ bồi thường 100% diện 

tích hành lang tuyến, còn dường dây 110 KV, chỉ được hỗ trợ 30% diện tích hành 

lang tuyến) nên rất khó cho công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong quá 

trình thực hiện. Do vậy, đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét.   

 Việc giải tỏa đền bù tuy được tập trung giải quyết nhưng có nhiều bất hợp 

lý, chủ yếu là do thủ tục rườm rà. Đề nghị xem xét, kiểm tra lại tính pháp lý của 

các loại giấy tờ liên quan đến đất đai. Chú ý lựa chọn lực lượng làm công tác giải 

tỏa đền bù chuyên nghiệp do trên thực tê có một số cán bộ làm việc chưa hết trách 

nhiệm, chưa đảm bảo quy định. 

Tài nguyên và môi trường 

 Có đại biểu đề nghị các quy định, thủ tục về danh mục dự án đưa vào kế 

hoạch sử dụng đất hằng năm cần hướng dẫn cụ thể hơn về các thông tin, quy định; 

tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện của địa phương. 

 Một số đại biểu phản ánh tình trạng nhiều dự án chậm hoặc không triển 

khai thực hiện theo quy hoạch (kể cả các dự án không vướng về giải phóng mặt 

bằng). Đề nghị tăng cường quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các dự án 

vùng Đông, khai thác có hiệu quả tiềm lực vệt đất ven biển; thúc đẩy các nhà đầu 
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tư sớm triển khai các dự án. Bên cạnh đó, có ý kiến phản ánh tình trạng chuyển 

nhượng, giao dịch bất động sản tại các dự án khá phổ biến; do vậy cần tăng cường 

công tác quản lý nhà nước, công khai minh mạch về tính pháp lý các dự án; tuyên 

truyền để người dân nâng cao nhận thức, tránh các trường hợp chuyển nhượng, 

góp vốn khi chưa đủ kiều kiện làm ảnh hưởng quyền lợi. UBND tỉnh cần xây 

dựng chuyên mục về các dự án bất động sản; công khai, minh bạch đề người dân 

biết, tránh bị thiệt hại, hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân. 

 Đa số các đại biểu đều quan tâm vấn đề môi trường, nhất là công tác quy 

hoạch, đầu tư các điểm xử lý rác thải tập trung. Nhiều đại biểu đề nghị tỉnh cần 

sớm điều chỉnh quy hoạch đầu tư các khu xử lý rác tập trung làm cơ sở định hướng 

trong đầu tư, triển khai các dự án. Để đảm bảo hiệu quả, cần đẩy mạnh tuyên 

truyền phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng đồ nhựa. Có định hướng để các 

địa phương liên kết, hợp tác trong đầu tư nhà máy xử lý rác liên huyện, vừa đảm 

bảo cung cấp đủ lượng rác theo công suất thiết kế của các nhà máy, vừa tránh tình 

trạng mạnh địa phương nào địa phương đó làm, thiếu sự định hướng của tỉnh. 

Ngoài đầu tư công cần tăng cường xã hội hóa đầu tư các lò đốt rác thải sinh hoạt. 

  Có đại biểu cho rằng đầu tư các lò đốt rác thải là chủ trương đúng nhưng 

công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa tạo sự đồng thuận; về lâu dài cần đầu tư 

mỗi huyện 01 lò đốt rác thải công nghệ cao; đồng thời cần có biện pháp hành 

chính cương quyết để triển khai các dự án xử lý rác thải. 

  Bãi xử lý rác tại xã Đại Hiệp đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường, người dân 

phản ứng mạnh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương quy hoạch các bãi rác riêng 

thay vì chỉ tập trung tại một điểm. 

 Ngoài vấn đề xử lý rác thải, nhiều đại biểu quan tâm tình trạng ô nhiễm môi 

trường trong sản xuất, chế biến, nhất là tại các nhà máy trong các cụm công 

nghiệp, các đơn vị sản xuất nhỏ lẻ. Đại biểu đề nghị nghiên cứu bố trí kinh phí 

giải quyết dứt điểm các tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất gây 

nên; tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường nhất là thẩm định, đánh 

giá tác động môi trường. Định kỳ quan trắc và xử lý nghiêm các vi phạm, tránh 

các trường hợp hình thức và đối phó. Việc khai thác khoáng sản tại các địa phương 

cũng ảnh hưởng bất lợi đến môi trường nước; do vậy cần xem xét, cân nhắc việc 

bổ sung quy hoạch và cấp phép khai thác.  

 Nhà máy cồn Đại Tân thường xuyên xả nước thải vào ban đêm hoặc lúc 

trời mưa làm ảnh hưởng lớn môi trường xung quanh nhưng việc lấy mẫu kiểm tra 

rất khó khăn. Chính quyền địa phương đã có sự can thiệp tuy nhiên doanh nghiệp 
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vẫn chưa khắc phục; đề nghị tỉnh chỉ đạo cho dừng hoạt động nhà máy này, trường 

hợp hoạt động thì phải có sự đồng thuận của người dân. 

 Một số đại biểu phản ánh, hiện nay việc xử lý nước thải của các cơ sở y tế 

chưa đảm bảo, cần kiểm tra thường xuyên để tránh ảnh hưởng môi trường. 

 Có đại biểu đề nghị kiểm tra chất lượng nguồn nước tại Hồ Phú Ninh- 

nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu hiện nay của thành phố Tam Kỳ để đảm 

bảo an toàn cho người sử dụng. 

 Có ý kiến đề nghị: việc phân bổ nguồn thu từ phí tham quan cần bổ sung 

nội dung chi về bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt vì các điểm du lịch 

này thải ra lượng rác khá lớn. Nhưng cũng có ý kiến giải thích rằng: Sử dụng phí 

tham quan cho bảo vệ môi trường là chính đáng tuy nhiên quy định chỉ cho phép 

chi đầu tư, không sử dụng cho các nhiệm vụ khác. 

 Hiện nay các địa phương đã có chủ trương xây dựng lò hỏa táng phù hợp 

quy định hiện hành về an táng, nhất là các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. 

Do vậy đề nghị tỉnh có định hướng quy hoạch để phù hợp yêu cầu thực tiễn và 

giúp phát huy hiệu quả, tránh trường hợp mạnh ai nấy làm gây lãng phí. 

  2. Lĩnh vực văn hóa-xã hội 

 Giáo dục 

 Có ý kiến đề nghị tỉnh cần thực hiện chính sách thu hút hoc sinh xuất sắc 

theo Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND của tỉnh, tạo nguồn nhân lực cho ngành giáo 

dục. Tỉnh đã có chủ trương hiện thực hóa mục tiêu phổ cập bơi cho học sinh tiêu 

họ từ 2017 nhưng đến nay chưa được triển khai thực hiện; do vậy, tỉnh cần quan 

tâm, tiếp tục chỉ đạo vấn đề này.  

Ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh trong năm học 2019-2020 đã chủ động 

tiếp cận và triển khai chương trình sách giáo khoa mới cho năm học sau; đồng 

thời, ngành là đơn vị đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù đổng với dự kiến kinh phí 

khoảng 38 tỷ. Đề nghị tỉnh quan tâm, định hướng hỗ trợ các hoạt động này cho 

ngành.  

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú của tỉnh đã xuống cấp nặng nề, cần tiếp 

tục đầu tư về cơ sở vật chất để có điều kiện thu hút học sinh các huyện miền núi 

về trường. 

 Văn hóa, thể thao, du lịch 

Có ý kiến nhận xét: thời gian qua, phát triển du lịch ở tỉnh chưa có tính đột 

phá, chủ yếu sử dụng những dịch vụ có sẵn, chưa chú trọng đầu tư hạ tầng để tạo 
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cơ sở cho ngành du lịch phát triển. Do vậy, cần có giải pháp đẩy mạnh phát triển 

các điểm du lịch  ở các địa phương mang tính đột phá để thu hút du khách. Tuy 

tỉnh đã có Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 về phát triển du lịch, nhưng 

tình hình phát triển du lịch ở khu vực phía nam chưa đồng bộ, chưa có sự liên kết 

đồng bộ giữa các vùng; do vậy, cần có giải pháp để khai thác tiềm năng du lịch ở 

các địa phương này.  

  Có đại biểu đề nghị: Tỉnh cần định hướng thu hút và phát triển các điểm du 

lịch ở miền núi; nghiên cứu đưa các điểm du lịch lịch sử ở các địa phương vào 

chương trình phát triển du lịch chung của tỉnh. Hiện nay, quy hoạch phát triển du 

lịch ở mỗi địa phương thực hiện khác nhau, chủ yếu theo thế mạnh riêng. Để thuận 

lợi, tỉnh cần định hướng và hỗ trợ tối đa để các địa phương thực hiện hiệu quả 

công tác này. 

Số thu từ du lịch của tỉnh năm 2020 dự kiến tăng 10% so với 2019; tuy 

nhiên dự báo 2020 lượng khách du lịch đến Hội An sẽ sụt giảm do vậy khó đạt dự 

toán 260 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cần có cơ chế hỗ trợ, điều tiết và khuyến khích để 

địa phương có nguồn lực thực hiện công tác quảng bá; nghiên cứu, thực hiện chế 

độ ưu đãi đối với đội ngũ nhân viên làm công tác quản lý du lịch tại Hội An. 

  Lao động việc làm, giảm nghèo 

 Ý kiến của đại diện ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng năm 

2019 có 1.525 lao động đi làm việc ở nước ngoài chứ không phải là 5.000 như báo 

cáo của UBND tỉnh đã nêu và số liệu hộ nghèo giảm trong năm 2019 là 5.888 vì đến 

15/12/2019 các huyện mới phê duyệt chính thức số liệu. 

 Có ý kiến cho rằng: chỉ tiêu giảm nghèo vượt kế hoạch nhưng tỷ lệ hộ 

nghèo còn cao; hộ nghèo chủ yếu khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, cần tăng cường 

chỉ đạo kiểm tra đảm bảo tính thực chất và bền vững, không chạy theo số lượng 

vì có ý kiến phản ánh các địa phương chịu áp lực khi phải thực hiện theo chỉ tiêu 

tỉnh giao. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp số lượng, danh 

sách các hộ thoát nghèo từng địa phương, từng thôn, xã cụ thể để báo cáo trước 

HĐND tỉnh.  

Hộ nghèo miền núi còn rất nhiều, chứng tỏ chênh lệch thu nhập và mức sống 

giữa đồng bằng và miền núi khá lớn. Trong thời gian đến cần tăng cường nguồn 

lực đầu tư cho nông thôn miều núi, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất, đầu tư phương 

án sản xuất, hỗ trợ khuyến nông khuyến lâm đảm bảo chuyển dịch mạnh cơ cấu 

cấy trồng con vật nuôi đảm bảo giảm nghèo nhanh. Có chính sách mạnh hơn để 

thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, nông thôn. 
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Có ý kiến băn khoăn về số liệu giảm nghèo và chỉ tiêu giảm nghèo 2020 là 

không chính xác; chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019 từ 2.500 - 3.000 hộ là ít. Bên 

cạnh đó, tổng số đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ theo nghị quyết là 8.197; giảm 

2.112 đối tượng so với Nghị quyết 49; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung số lượng đối tượng cho phù hợp với thực tế hiện nay, đảm 

bảo sự công bằng của chính sách đối với tất cả các đối tượng. 

 Nhưng cũng có ý kiến cho rằng thực hiện công tác giảm nghèo là trách 

nhiệm của cả hệ thống chính trị, sắp đến đại hội Đảng các cấp cũng cần quan tâm 

vấn đề này. Số liệu thống kê giảm nghèo cũng thuộc trách nhiệm của các địa 

phương và cần tôn trọng số liệu từ cơ sở báo lên. Mặt khác, chỉ tiêu số lượng hộ 

giảm nghèo ngày càng thấp là phù hợp vì càng ngày càng khó giảm. Đối với số 

hộ nghèo còn lại và các phương án giảm nghèo đưa ra năm 2020, đề nghị cần rà 

soát kỹ, phân tích khả năng tác động để đưa ra con số giảm nghèo đúng thực chất, 

không chạy theo thành tích. 

 3. Quốc phòng - an ninh, nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách 

hành chính 

 Về quản lý, sử dụng biên chế 

 Một số địa biểu phản ánh việc thực hiện tinh giản biên chế như hiện nay 

chưa phù hợp; giao biên chế công chức các địa phương chưa căn cứ số đơn vị 

hành chính, diện tích và dân số; một số đơn vị đã được tăng nhiệm vụ nhưng 

không được bổ sung biên chế; do vậy cần có giải pháp xử lý phù hợp 

Về biên chế sự nghiệp: nhiều đại biểu cho rằng một số trường đại học, cao 

đẳng nhiều năm không tuyển sinh được  nhưng vẫn giao biên chế như các năm 

trước là không hợp lý. Mặt khác việc tinh giản đối với hợp đồng theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP chưa được thực hiện; chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ 

chức tại nhiều nơi còn chậm, chưa hiệu quả, có nơi trì trệ. Trong thời gian đến cần 

thực hiện các giải pháp để giao biên chế phù hợp hơn. 

 Một số đại biểu phản ánh việc tuyển dụng giáo viên đã được tỉnh có chủ 

trương nhưng việc thực hiện quá chậm, gây ảnh hưởng đển việc ổn định nhân lực 

phục vụ côn tác giảng dạy. Do đó, trong thời gian đến cần nhanh chóng tổ chức 

tuyển dụng theo hình thức xét tuyển đối với các hợp đồng trước 31/12/2015; đối 

với các chỉ tiêu còn lại sớm có kế hoạch tuyển dụng. Bên cạnh đó, tiếp tục kiến 

nghị trung ương bổ sung chỉ tiêu biên chế ngành giáo dục theo định mức quy định. 

 Nhiều ý kiến đề nghị tỉnh cần sớm tổ chức thi biên chế công chức. Một số 

đại biểu đề nghị có hình thức tuyển dụng công chức, viên chức người đồng bào 
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dân tộc thiểu số phù hợp thực tế hiện nay (thay vì thi tuyển) nhằm tạo điều kiện 

tăng cường đội ngũ cán bộ DTTS. Có đại biểu đề nghị sớm chuyển giao biên chế 

khi thực hiện chuyển các Ban quản lý rừng về địa phương để bố trí sắp xếp, kiện 

toàn bộ máy hoạt động. Đồng thời khẩn trương chuyển đổi hình thức chủ rừng tự 

quản lý, thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo đúng quy định. 

 Có đại biểu phản ánh việc chậm trễ trong bàn giao biên chế, nhân sự của 

các Ban quản lý rừng về địa phương khiến nhiều nơi gặp khó khăn trong việc 

chuyển đổi hình thức quản lý, bảo vệ rừng theo Nghị định 01/2019 và Nghị quyết 

46/2019 của HĐND tỉnh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành lâm nghiệp sớm hoàn thành 

việc bàn giao về địa phương. 

 Hiện nay Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện nhiệm vụ trên 

địa bàn huyện nhưng trực thuộc tỉnh quản lý, biên chế ít, khối lượng công việc rất 

nhiều dẫn đến việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục. Đề nghị có giải pháp tháo gỡ.  

Về chế độ cán bộ cơ sở 

  Có đại biểu đề nghị HĐND tỉnh sớm ban hành quy định mới về chế độ, 

chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định Nghị 

định 34/2019. Việc dừng hỗ trợ kinh phí đối với 05 chức danh chi hội đoàn thể ở 

thôn chưa phù hợp thực tiễn, gây khó khăn trong hoạt động; đề nghị HĐND tỉnh 

quan tâm tiếp tục có chế độ hỗ trợ đối với các chức danh này. Đồng thời bố trí 

riêng nguồn kinh phí để thực hiện, không gộp chung vào kinh phí hoạt động của 

các đoàn thể gây khó khăn khi chi trả cho các đối tượng. 

Về cải cách thủ tục hành chính  

 Nhiều đại biểu phản ánh mặc dù việc cải cách thủ tục hành chính đã đạt 

được một số kết quả nhưng trên thực tế vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, kéo dài 

thời gian giải quyết làm ảnh hưởng quyền lợi người dân và kéo giảm uy tín, hình 

ảnh chính quyền các cấp. Trong thời gian đến cần tăng số thủ tục hành chính giải 

quyết mức độ 3,4. Bên cạnh đó, tỉnh cần chú trọng chỉ đạo và kiểm soát việc thực 

hiện của sở ngành, nhất là trong phối hợp với địa phương giải quyết các vướng 

mắc, bất cập; tránh tình trạng chuyển văn bản lòng vòng, đùn đẩy trách nhiệm. 

Sớm giải quyết các vấn đề Quế Sơn kiến nghị (vượt thẩm quyền của huyện) như 

thu hồi diện tích đất giao Công ty cổ phần gạch Nam Sơn (đã hết thời hạn thu hồi 

đất); bố trí tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng khu công nghiệp Đông Quế Sơn. 

Về quốc phòng – an ninh 

 Đa số các đại biểu thống nhất nhận định năm 2019 một số loại tội phạm có 

giảm; tuy nhiên an ninh nông thôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ: tội phạm và tệ nạn xã 

hội diễn biến phức tạp, nhất là tín dụng đen, cho vay nặng lãi, trong đó có cả cán 
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bộ đảng viên vi phạm; cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động, chấn chỉnh 

và xử lý nghiêm các vi phạm. 

 Một số đại biểu cho rằng thực hiện công an chính quy về cơ sở là chủ trương 

đúng đắn nhưng cần phải đi liền với lộ trình đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trụ 

sở, trang thiết bị làm việc để phát huy hiệu quả. 

 Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí nhưng còn tiềm ẩn nguy cơ, hầu hết các 

tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh đều hẹp, ảnh hưởng rất lớn đến việc tham gia 

giao thông; đề nghị tăng cường quản lý hàng lang an toàn giao thông đường bộ; 

xúc tiến nhanh việc lập dự án mở rộng quốc lộ 1A để có làn đường dành cho xe 

thô sơ tại một số đoạn, giải thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông. 

 4. Dân tộc - Miền núi 

  Có ý kiến phản ánh: Việc thực hiện Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh về 

bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư còn nhiều vướng mắc trong việc xác định đối tượng, 

tổ chức triển khai thực hiện. Một số địa phương có cách hiểu khác nhau nên thực 

hiện hỗ trợ chưa đúng đối tượng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, sơ kết, 

tổng kết để có giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Cũng 

có ý kiến đề nghị việc thực hiện nghị quyết 12 cần nhất quán về chủ trương và 

nhưng không nên cứng nhắc trong thực hiện, mà nên tạo điều kiện thuận lợi nhất 

trong ổn định đời sống của người dân. Đề nghị khảo sát thực tế tại các địa phương 

để đảm bảo thực hiện hiệu quả, bền vững. 

 Trong những năm qua đã có nhiều nghị quyết về hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội miền núi; có đại biểu đề nghị trong thời gian đến để phát huy hiệu quả của 

Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030 vừa được Quốc hội thông qua thì cần phải căn cứ vào 

đặc thù, tiềm năng từng địa phương để có định hướng đầu tư, hỗ trợ phù hợp. 

 Hiện nay việc bàn giao diện tích trồng cao su đa phần bàn giao trên giấy tờ, 

không giao đất trên thực địa nên phát sinh nhiều vướng mắc. Do vậy cần rà soát 

bàn giao trên thực địa; đồng thời xem xét thu hồi các diện tích đã giao các công 

ty cao su nhưng không có kế hoạch sử dụng. Đồng thời quan tâm đẩy nhanh tiến 

độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, hiện nay còn tồn đọng 

khá nhiều trường hợp. Bên cạnh đó có thực tế việc lập hồ sơ để cấp giấy chứng 

nhận QSD đất đối với nhóm đất hoán đổi, đất do xã, thôn bán trước đây không 

thực hiện được vì thời gian mua bán đã lâu, không đảm bào giấy tờ. Đề nghị tỉnh 

chỉ đạo giải quyết. 

 Một số ý kiến cho rằng công tác giảm nghèo ở miền núi vô cùng khó khăn, 

việc thoát nghèo không bền vững, không có dự án, liên kết giữa đầu vào và đầu 

ra, do vậy cần có định hướng phát triển phù hợp và bền vững. Trong công tác 
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giảm nghèo, sinh kế và thu nhập là yếu tố quan trọng, do vậy cần có giải pháp 

thúc đẩy sản xuất, định hướng trồng cây gì, nuôi con gì  để giải quyết sinh kế cho 

nhân dân; đồng thời cần kết nối với các doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm. Mặt 

khác, sinh kế chủ yếu của người dân từ nông nghiệp, nhưng nhân dân không có 

đất sản xuất. Do vậy, cần có giải pháp giúp người dân thoát nghèo bền vững, trong 

đó rừng và giữ rừng là yếu tố quan trọng trong sinh kế của người dân; tỉnh xem 

xét đề nghị chính phủ nâng hạn mức giữ rừng cho nhân dân để tạo sinh kế, vừa 

bảo vệ rừng, hạn chế phát rừng, không nên đặt vấn đề sản xuất trong rừng phòng 

hộ. Song song với đó cần phát triển các dự án du lịch để tạo sinh kế cho người 

dân. Quy hoạch 3 loại rừng còn chồng lấn ảnh hưởng đến sản xuất, chuyển đổi 

cây trồng, sắp xếp dân cư. Đề nghị cần rà soát quy hoạch 3 loại rừng để chuyển 

đổi phù hợp, nhất là rừng đầu nguồn. Có chính sách hỗ trợ để người dân trồng 

dược liệu dưới tán rừng gắn với bảo vệ rừng. Có đại biểu đề nghị cần tăng cường 

đầu tư, thu hút doanh nghiệp phát triển du lịch, bởi vì khu vực vùng tây của tỉnh 

có nhiều tiềm năng. Tiến độ triển khai trồng từng gỗ lớn chậm do công tác sắp 

xếp, tổ chức bộ máy các Ban quản lý rừng và lực lượng kiểm lâm chưa ổn định. 

 Nhiều đại biểu đề nghị cần quan tâm hỗ trợ nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ cho 

khu vực miền núi phát triển, nhất là phát triển vùng cây ăn quả, đường giao thông 

liên kết vùng. 

 Chủ trương kết nghĩa huyện, xã miền núi rất đúng nhưng thực hiện chưa 

hiệu quả, cần đánh giá lại kết quả thực hiện để có biện pháp phù hợp, đảm bảo 

tính thực chất và hiệu quả, giúp miền núi phát triển hơn. 

 Ngoài những ý kiến đã tổng hợp như trên, còn một số ý kiến khác thuộc 

thẩm quyền giải quyết của trung ương hoặc đã được đại diện các cơ quan liên 

quan giải trình tại phiên thảo luận chúng tôi không tổng hợp vào báo cáo này. 

Những ý kiến góp ý về câu chữ, xin tiếp thu và chỉnh sửa trực tiếp vào văn bản.  

Vì thời gian tổng hợp không nhiều nên không tránh khỏi các sai sót, kính 

mong quý vị đại biểu thông cảm. 

       THƯ KÝ KỲ HỌP 

 

 


