
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN GÓP Ý VÀO CÁC DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ NĂM, HĐND TỈNH X 

1. Nghị quyết về quy định chính sách đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong một 

số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 

- Đa số đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết. Các ý kiến góp ý về mặt câu 

chữ, kỹ thuật trình bày văn bản, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo nghị 

quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị: (1) Cần xác định rõ mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ 

thể đến năm 2025 của các lĩnh vực xã hội hóa để phấn đấu thực hiện; (2) Sau năm 

2025 nếu các lĩnh vực xã hội hóa chưa đạt hết thì Nghị quyết có tiếp tục được gia 

hạn hay không vì chính sách xã hội hóa là chính sách lâu dài và ổn định với quy mô 

lớn trên toàn tỉnh Quảng Nam.  

- Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung vào lĩnh vực Văn hóa Phụ lục danh mục “Thư 

viện thôn, tổ dân phố xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố”; 

bổ sung về danh mục “tái chế các sản phẩm từ rác như rác hữu cơ, rác thải nhựa…”. 

Đối với vấn đề này, Chủ toạ kỳ họp đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình ý kiến đại 

biểu. 

- Có 01 ý kiến đề nghị thời gian Nghị quyết dài hơn, trong quá trình triển khai 

nếu cần thì trình điều chỉnh; đồng thời, lĩnh vực giám định tư pháp chưa được quy 

định chi tiết thì đề xuất không đưa vào Nghị quyết lần này. 

2. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ 

phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2019-2025 

- Đa số đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết. Một số ý kiến góp ý về câu 

chữ, kỹ thuật trình bày văn bản, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị 

quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị tại khoản 11 Điều 1 về bổ sung Điều 7a, điều chỉnh Điều 7a 

thành Điều 8 vì trong Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND không có điều b. Đồng thời, sửa đổi 

các điều còn lại của Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND thành Điều 9. Kinh phí thực hiện, Điều 

10. Tổ chức thực hiện. 

- Có 01 ý kiến đề nghị tại Điều 2 xem xét lại cụm từ “dừng thực hiện” vì trong Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết không có sử dụng 

cụm từ “dừng thực hiện”, xem xét sử dụng cụm từ cho phù hợp. 
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3. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công sử 

dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương 

Các đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết, không có góp ý gì thêm. 

4. Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm 

B sử dụng vốn ngân sách địa phương 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết. Có 01 ý kiến góp ý về 

câu chữ, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. 

5. Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác để xây dựng dự án: Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai 

trên địa bàn huyện Tiên Phước và Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 

Các đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết, không có góp ý gì thêm. 

6. Nghị quyết về thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 

1/2000) Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng thuộc Khu Kinh tế mở Chu Lai 

tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình và xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ 

Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Các ý kiến góp ý về 

câu chữ, Chủ tọa kỳ họp đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. 

Có 01 ý kiến đề nghị cần quan tâm rà soát chặt chẽ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, 

thoát nước thải, vệ sinh môi trương, thoát nước mặt, không để xảy ra ngập cho khu 

vực quy hoạch và các khu vực lân cận.  

Có 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh mục 5, phụ lục về định hướng bố trí ngành 

nghề theo hướng nên quy định chung: các ngành sản xuất thân thiện môi trường, 

ngành có công nghệ, hàm lượng trí tuệ cao, giá trị gia tăng lớn. Trong đó ưu tiên một 

số ngành như: Nhóm ngành sản xuất máy móc, thiết bị, cơ khí; nhóm ngành linh 

kiện, thiết bị điện, điện tử; hhóm các dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ, 

vật liệu xây dựng; nhóm dự án chế biến nông sản; nhóm dự án chế biến thực phẩm, 

nước giải khát. Riêng đối với nhóm ngành dệt, may nên hạn chế. Điều chỉnh như 

vậy sẽ thuận lợi hơn trong việc thu hút đầu tư và tuân thủ quy định Nghị định 

82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quy định quản lý khu công 

nghiệp và công kinh tế. 

Có 01 ý kiến nhập nội dung quy hoạch thoát nước mặt (điểm b, mục 8 phụ lục 

về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật) vào điểm f, mục 8 thành: Thoát nước mặt, thoát nước 

thải, vệ sinh môi trường. 

Có 01 ý kiến đề nghị đề nghị điều chỉnh “nhóm ngành nghề sản xuất máy 

móc, thiết bị, cơ khí” tại mục 5, phụ lục thành “nhóm ngành nghề sản xuất máy móc, 

thiết bị, công nghệ cao”; xem lại ngành nghề “vật liệu xây dựng” có thuộc ngành 

nghề thu hút của khu công nghiệp sinh thái hay không? 



7. Nghị quyết về quy định mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc 

công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; 

chính sách tổ chức ôn tập cho học sinh người dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi 

trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết. Các góp ý về câu chữ, 

Chủ tọa kỳ họp tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo nghị quyết. 

- Có 01 ý kiến: Đề nghị xem xét lại khoản 4, Điều 3. Vì nội dung này không 

thuộc phạm vi Điều chỉnh tại Điều 1 của Nghị quyết. 

8. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về quy định một số chính 

sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Hầu hết các đại biểu thống nhất dự thảo nghị quyết. Các góp ý về câu chữ, 

Chủ tọa kỳ họp tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo nghị quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị làm rõ nội dung “địa bàn khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp (xã, huyện, hay liên xã…)? Trường hợp Trường mẫu giáo ở xã A có cơ sở 

liền kề và phục vụ cho cụm Công nghiệp ở xã B thì tính như thế nào.  

9. Nghị quyết về sửa đổi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán 

kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP. 

- Hầu hết đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị sửa đổi tiêu đề Nghị quyết như sau: "sửa đổi phụ lục 

đính kèm tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 

năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán 

kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 

116/2016/NĐ-CP". 

10. Nghị quyết về quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. 

- Các ý kiến góp ý về câu chữ, thể thức văn bản, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn 

chỉnh dự thảo nghị quyết.  

- Có ý kiến đề nghị Sửa đổi tên Điều 3. “Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế “thành 

“Thời gian, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế” và chuyển nội dung quy định thời gian 

hỗ trợ ở Nguyên tắc thực hiện tại Điều 2 vào Điều này. 

11. Nghị quyết về quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm 

Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Một số ý kiến góp ý 

về cầu chữ, thể thức văn bản, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết. 



 - Có 01 ý kiến đề nghị không đưa nội dung “a) Đối với cây sâm Ngọc Linh: 

Ưu tiên nguồn lực đầu tư bảo tồn, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất đạt hiệu quả cao nhất; bảo tồn, phát triển giống và kiểm soát chất lượng 

sâm Ngọc Linh” vào mục tiêu Nghị quyết. 

 - Có 01 ý kiến đề nghị phần phạm vi điều chỉnh đối với cây sâm Ngọc Linh: 

cần phân định rõ vùng bảo tồn nguồn gen gốc, vùng khuyến khích phát triển thành 

vùng sản xuất, vùng địa bàn di thực. 

- Có 01 ý kiến cho rằng việc quy định phạm vi điều chỉnh tại Điều 2 “quy định 

cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn 

tỉnh” có mâu thuẫn với mục tiêu tại Điều 1 hay không? 

 - Có 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh nội dung “đối với cây dược liệu khác”  thành 

“đối với cây dược liệu (ngoài sâm Ngọc Linh)” để phù hợp với tiêu đề và nội hàm 

của Nghị quyết. 

 - Có 02 ý kiến đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý về vùng quy hoạch đối với các 

cây dược liệu khác; xem xét tính khả thi khi phát triển dược liệu khi hiện nay chưa 

có quy hoạch vùng trồng dược liệu. 

- Có 01 ý kiến đề nghị bỏ nội dung tại điểm b khoản 2 Điều 8 “b) Doanh 

nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án đầu tư trồng các loại cây dược liệu 

(theo danh mục được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành) được hỗ trợ theo khoản 1, 

Điều 7 Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND 

tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Vì đã thực hiện theo Nghị quyết 45/2018/NQ-

HĐND và Nghị định 65 của Chính phủ. 

- Có 01 ý kiến đề nghị “không hỗ trợ đối với nội dung quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 8 dự thảo Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ đối với cây dược liệu khác nếu 

đã được hỗ trợ tại Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND về cơ chế khuyến khích và 

phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 

- Có 01 ý kiến đề nghị không cần quy định Điều 4 Giải thích từ ngữ. 

- Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung điều kiện hỗ trợ sâm Ngọc Linh 

(dự thảo mới đề cập đến cây dược liệu). 

- Có 01 ý kiến đề nghị hỗ trợ cây giống trồng mới (tại điểm b, khoản 2, Điều 

7 cơ chế hỗ trợ đối với cây sâm Ngọc Linh): hỗ trợ mức 80% thay vì 70% như dự 

thảo Nghị quyết và cần nêu rõ cấp thẩm quyền phê duyệt đối với hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã và được quy định tại văn bản nào. 

- Có 01 ý kiến đề nghị làm rõ nguồn vốn đầu tư phát triển vì tại Nghị quyết số 

70/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 

không có danh mục đầu tư công cho cả Nghị quyết 41/2017/NQ-HĐND và Nghị 

quyết mới dự kiến ban hành.  

- Có 01 ý kiến đề nghị làm rõ khả năng đảm bảo nguồn để thực hiện Nghị 

quyết. 

- Có 01 ý kiến đề nghị điều chỉnh cụm từ “đã được hưởng cơ chế về cây giống” 

tại điểm d, khoản 3 Điều 5 phần nguyên tắc hỗ trợ thành: “đã được hưởng đủ cây 



sâm giống Ngọc Linh”. Vì có nhiều hộ, nhóm hộ chưa được hỗ trợ đủ theo Nghị 

quyết số 41/2017/ NQ-HĐND sẽ bất lợi cho dân. 

- Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung đầu tư 01 Trung tấm kỹ thuật nông nghiệp phía 

Tây Bắc tại huyện Tây Giang. 

- Có 01 ý kiến đề nghị bổ sung thêm khu vực khoanh nuôi trồng cây dược liệu 

tại xã Lăng, huyện Tây Giang. 

12. Nghị quyết về kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 

- Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết. Một số ý kiến góp ý 

về câu chữ, kỹ thuật trình bày văn bản, Chủ tọa kỳ họp tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo 

nghị quyết. 

-  Có 06 ý kiến đề nghị sửa đổi mục 3, Điều 2, cụ thể: 

+ Có 02 ý kiến đề nghị  bỏ đoạn “cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị 

quyết mới”, viết lại thành: “Thống nhất chủ trương để Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện mức 

trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai 

nghiện ma túy Quảng Nam bằng mức quy định tại Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  Căn cứ các quy định hiện hành 

thực tế, đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 

số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh”. 

+ Có 01 ý kiến đề nghị bỏ đoạn “chủ trương để Ủy ban nhân dân tỉnh”, viết lại thành: 

“Thống nhất thực hiện mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động 

làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam bằng mức quy định tại Nghị quyết số 

19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đến khi 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết mới”. Vì nếu dùng cụm từ  “chủ trương” thì 

sau đó UBND tỉnh phải làm thủ tục gì nữa mới được áp dụng; nếu cho chủ trương thì rất 

chung chung. 

+ Có 03 ý kiến đề nghị về thời hạn áp dụng mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, 

viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam, cụ thể: 01 

ý kiến: Chậm nhất đến ngày 30/6/2022; 02 ý kiến: Đến hết ngày 30/6/2022. 

 

 


