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UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:168/BC-SVHTTDL 
 

      Quảng Nam, ngày 25 tháng 8 năm 2020  

 
BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VÀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

Góp ý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về  việc đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích  

cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016–2020  

 
 

Thực hiện Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2020, Thông báo số 

30/TB-HĐND ngày 22/6/2020 về kết luận của đồng chí Võ Hồng - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 15/6/2020, Thông 

báo số 305/TB-UBND ngày 13/8/2020 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí 

Thanh tại cuộc họp giao ban ngày 11/8/2020 và Công văn số 4237/UBND-TH ngày 

28/7/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 

23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và chuẩn bị các nội dung của UBND tỉnh dự 

kiến trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX (tháng 9/2020);  căn cứ quy định ban 

hành văn bản quy phạm pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi đến các 

đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa 

phương liên quan, Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016–2020 như sau: 

- Công văn số 979/SVHTTDL-VP ngày 11/8/2020 gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính và các địa phương liên quan: UBND huyện Núi Thành, UBND thị xã Điện 

Bàn (kèm theo hồ sơ dự thảo) về góp ý dự thảo điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016–2020; 

- Công văn số 966/SVHTTDL-VP ngày 10/8/2020 gửi đến các Thành viên 

UBND tỉnh về ý kiến thông qua dự thảo điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 

161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016–2020; 

- Công văn số 997/SVHTTDL-VP ngày 17/8/2020 gửi đến Sở Tư pháp để thẩm định 

quy phạm pháp luật dự thảo điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân 

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

2016–2020. 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo tổng hợp các nội dung góp ý dự thảo 

điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết 
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số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đầu tư tu bổ di tích 

quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016–2020 như sau: 

I. Số lượng các đơn vị, địa phương và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh có ý kiến: 

1. Các đơn vị, địa phương có ý kiến: 

- 02 đơn vị có văn bản thống nhất với dự thảo: Sở Tài chính (Công văn số 

2114/STC-ĐT ngày 11/8/2020), Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 1278/SKHĐT-

LĐVX ngày 18/8/2020); 

- 02 địa phương có liên quan thống nhất với dự thảo: UBND huyện Núi Thành 

(Công văn số 1605/UBND-VHTT ngày 19/8/2020), UBND thị xã Điện Bàn (Công 

văn số 2049/UBND ngày 24/8/2020) 

2. Ý kiến của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND 

tỉnh: 

Số lượng gửi lấy ý kiến: 26 đồng chí. 

- Thống nhất thông qua: 20 đồng chí (77%). 

- Chỉnh sửa và thống nhất thông qua: 05 đồng chí (19%). 

- Không có ý kiến phản hồi: 01 đồng chí (4%). 

3. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp: Báo cáo số 133/BC-STP ngày 21/8/2020 

về kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2015/NQ-

HĐND ngày 07/7/2015 và Điều 1 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 

II. Nội dung góp ý: 

1. Ý kiến của  Sở Tài chính tại Công văn số 2114/STC-ĐT ngày 11/8/2020: 

thống nhất với dự thảo. 

2. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1278/SKHĐT-LĐVX 

ngày 18/8/2020: thống nhất với nội dung dự thảo và đề xuất. 

3. Ý kiến của UBND huyện Núi Thành tại Công văn số 1605/UBND-VHTT 

ngày 19/8/2020: thống nhất với dự thảo điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết. 

4. Ý kiến của UBND thị xã Điện Bàn:  thống nhất với dự thảo điều chỉnh, bổ 

sung Nghị quyết. 

5. Ý kiến các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh: 

a)  Thống nhất thông qua: 20 đồng chí. 

b) Chỉnh sửa và thống nhất thông qua: 04 đồng chí. 

-  Đồng chí Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: 

* Ý kiến như sau: 

Việc sử dụng tên gọi và thời gian thực hiện đề án nên bám sát nội dung đề án vì 

bản chất đề án này là: kéo dài đến năm 2020 thay vì 2016-2020, tăng giảm số di tích 

theo đề án cũ (giảm 1, tăng 2) với lý do không hoàn thành và cắt giảm kinh phí do hụt 

thu năm 2020. 

* Nội dung tiếp thu và giải trình:  

Tiếp thu ý kiến kiến của đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh về điều chỉnh tên gọi là 

“Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 

07/7/2015, Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về  việc đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
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2016–2020” theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 133/BC-STP ngày 21/8/2020, 

kéo dài thời gian và tiến độ thực hiện Nghị quyết đến năm 2021 vì nguồn vốn dự kiến 

được bố trí theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về dự kiến 

kế hoạch đầu tư công năm 2021. 

-  Đồng chí Nguyễn Phú – Giám đốc Sở Xây dựng: 

* Ý kiến như sau: 

Đề nghị làm rõ: Đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Nghị quyết; sự cần thiết 

tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ và các lý do, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung; nội dung 

cơ chế điều chỉnh, bổ sung; tổ chức thực hiện cơ chế, đánh giá thực hiện cơ chế. 

* Nội dung tiếp thu và giải trình:  

Tiếp thu làm rõ tại Báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Nghị quyết giai 

đoạn 2016-2020 (phần I và phụ lục số 1 – Báo cáo), sự cần thiết phải điều chỉnh, bổ 

sung (phần II – Báo cáo), cơ chế hỗ trợ và nội dung hỗ trợ theo định mức tại Quyết 

định số 3486/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh, phần thực hiện cơ chế vẫn 

thực hiện theo Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh không thay đổi. 

- Đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh. 

* Ý kiến: không có ghi ý kiến kèm theo. 

- Đồng chí Đặng Phong – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

* Ý kiến như sau: 

Đề nghị không trình điều chỉnh Đề án mà nên trình Báo cáo đánh giá tình hình 

thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-

HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh.  

* Ý kiến tiếp thu và giải trình: 

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện nội 

dung Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

6. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 133/BC-STP ngày 

21/8/2020: 

* Ý kiến mục II: 

+ Về tên gọi văn bản đề nghị viết lại như sau: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-

HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc 

gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”. 

+ Về căn cứ ban hành: Đề nghị bổ sung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 

vào phần căn cứ ban hành; dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.) và bổ sung vào 

dòng cuối của phần căn cứ cho đầy đủ “...và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tại kỳ họp.” 

+ Viết lại Điều 1 như sau: “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND 

ngày 12 tháng 7 năm 2019của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di 

tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020:” 
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+ Viết lại khoản 4, Điều 2 như sau: “Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam khóa..., kỳ họp thứ... thông qua ngày…tháng …năm... và có hiệu lực 

kể từ ngày  …tháng…năm...”(Cần chú ý, thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết là 

không hớm hơn 10 ngày kể từ ngày ban hành.). 

* Nội dung tiếp thu và giải trình: 

+ Tiếp thu bổ sung Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 vào phần căn cứ ban 

hành; dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.) và bổ sung vào dòng cuối của phần 

căn cứ cho đầy đủ “...và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.” 

vào dự thảo Nghị quyết. 

+ Điều chỉnh nội dung tại tại dự thảo Nghị quyết “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019của HĐND tỉnh…” và  khoản 4, Điều 2 

“Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa..., kỳ họp thứ... 

thông qua ngày…tháng …năm... và có hiệu lực kể từ ngày  …tháng…năm...”. 
 

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị 

quyết điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 

07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016–

2020.  
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính báo cáo UBND tỉnh. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Tư pháp; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, QLVH, VP (Dũng xdcb). 
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