
Kính gửi các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X! 

Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X tổ chức trong 01 ngày, theo chỉ đạo 

của Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xin gửi đến 

các vị đại biểu HĐND tỉnh gợi ý thảo luận những nội dung trình kỳ họp để các vị 

đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu cho ý kiến. 

Kính đề nghị các vị đại biểu cho ý kiến về các nội dung trình và phản hồi 

qua địa chỉ mail: vphdnd@quangnam.gov.vn trước 11 giờ 00 phút, ngày 

12/01/2022 để Văn phòng tổng hợp, tiếp thu. 

Trân trọng! 

  

 

GỢI Ý THẢO LUẬN  

Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa X 

   

1. Quy định chính sách, giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong một số lĩnh vực 

trên địa bàn tỉnh  

- Tình hình thực hiện xã hội hóa trong một số lĩnh vực của trên địa bàn tỉnh thời gian qua.   

- Sự cần thiết, cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành.  

- Đánh giá tiềm năng khai thác, thu hút xã hội hóa trong các lĩnh vực trong thời gian đến.  

- Sự phù hợp về nội dung các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa so với 

quy định pháp luật, nhất là chính sách ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư và xác định địa bàn 

ưu đãi hưởng cơ chế, chính sách xã hội hóa.  

- Việc bổ sung thêm danh mục các cơ sở được hưởng chính sách khuyến khích xã 

hội hoá chưa được quy định trong các văn bản của Trung ương. 

- Giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa trong thời gian đến. 

2. 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 

- Cơ sở pháp lý, thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

- Sự cần thiết; tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường... khi thực hiện chuyển mục 

đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án. 

3. Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021 -2025 

- Tính cấp thiết, hiệu quả đầu tư các dự án. 

- Quy mô, tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện. 

- Khả năng cân đối nguồn thực hiện dự án. 
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4. Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, 

quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thường trên địa bàn tỉnh  

- Cơ sở pháp lý; sự cần thiết bổ sung quy hoạch. 

- Sự phù hợp về các điểm mỏ khoáng sản đề nghị bổ sung vào quy hoạch. 

- Tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường… và những vấn đề đặt ra khi bổ sung, 

thực hiện quy hoạch.  

5. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 quy định 

một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên 

địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2025 

- Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung nghị quyết. 

- Sự phù hợp về về sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách hỗ trợ như:  

+ Nâng mức hỗ trợ đối với dự án đổi mới công nghệ.  

+ Bổ sung nội dung hỗ trợ hoàn thiện và phát triển sản phẩm đạt giải từ cuộc thi, hội 

thi về khoa học kỹ thuật; quy định về tỷ lệ kinh phí hỗ trợ để mua sắm máy móc, thiết bị 

phục vụ công nghệ.  

+ Điều chỉnh quy mô hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các sản 

phẩm, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

- Xem xét sự phù hợp của việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND 

hay ban hành nghị quyết mới. 

6. Cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên 

địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025  

- Sự cần thiết ban hành cơ chế chính sách. 

- Sự phù hợp về mục tiêu, phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; điều kiện, nguyên 

tắc, phương thức hỗ trợ; nội dung cơ chế hỗ trợ; nguồn kinh phí hỗ trợ. 

- Giải pháp thực hiện. 

7. 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  

- Bất cập, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với giáo viên và trẻ 

em mầm non là con công nhân giữa khu và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Nhu cầu kinh phí, khả năng cân đối nguồn lực thực hiện. 

8. 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 THPT 

- Tính pháp lý; cơ sở thực tiễn ban hành quy định, chính sách. 

- Tính hài hòa, tương ứng giữa mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ tại kỳ thi 

với các chức danh quy định; sự phù hợp các nội dung chi và mức chi hỗ trợ tổ chức ôn 

tập cho học sinh người dân tộc thiểu số với công việc thực tế các đối tượng. 

9. Sửa đổi 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 

- Sự cần thiết đề nghị sửa đổi, bổ sung. 
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- Sự phù hợp của danh mục địa bàn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn 

được sửa đổi so với các quy định của Trung ương. 

10. Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025  

- Sự cần thiết ban hành nội dung cơ chế hỗ trợ. 

- Sự phù hợp về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc hỗ trợ; mức hỗ 

trợ đóng BHYT; kinh phí thực hiện.  

11. Các nội dung báo cáo khác của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh 

trình tại kỳ họp: Đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu thêm tài liệu để xem xét, thảo 

luận./. 

 

 

 


