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BÁO CÁO
Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ

kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Khoá VII

Sau một buổi thảo luận tổ, Thư ký kỳ họp đã nhận được 47 lượt ý kiến tham gia.
Về cơ bản đa số đại biểu đánh giá cao việc chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp. Các ý
kiến phát biểu hầu hết tập trung vào những nội dung theo sự gợi ý thảo luận của Chủ tọa
kỳ họp; thể hiện sự phấn khởi trước thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,
thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống vật chất và tinh thần
người có công với nước, gia đình chính sách, người nghèo của tỉnh nhà sau 30 năm tái
lập tỉnh; đồng thời thống nhất cao với nội dung các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết
của Thường trực HĐND, UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh trình tại
kỳ họp. Thư ký kỳ họp xin tổng hợp báo cáo như sau:

 I. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh  6
tháng đầu năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-
an ninh 6 tháng cuối năm 2019;

 1. Lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đầu tư XDCB.
- Kết quả KTXH 6 tháng đầu năm 2019 đã có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá; tốc

độ tăng trưởng GRDP cao hơn cùng kỳ, đạt 6,79%, nhưng còn khiêm tốn so với kế
hoạch. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5 - 8% theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, cần
phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như đề xuất của UBND tỉnh và thẩm tra của Ban
KTNS, 6 tháng cuối năm 2019, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 9,2%. Đặc biệt, sớm xúc
tiến khởi công các dự án thu hút đầu tư có quy mô lớn như: Nhà máy nhiệt điện, điện
năng lượng, Cảng Mỹ Thủy; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công
các dự án trọng điểm.

- Cũng có đại biểu đề nghị UBND tỉnh giải trình, liệu các chỉ tiêu KTXH năm
2019 có đạt hay không.

- Có Đại biểu cho rằng cần sớm rà soát, đánh giá và kiểm soát tình hình hoạt động
của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; số lượng doanh nghiệp thành lập mới và giải thể
trong 6 tháng tương đương nhau, liệu có tình trạng bình mới, rượu cũ hay không; có hay
không tình trạng phá sản rồi lập doanh nghiệp mới để trốn thuế, hưởng chính sách ưu
đãi thuế;  toàn tỉnh có hơn 3.400 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, nhưng số lượng có
nộp thuế chỉ 1.700 doanh nghiệp, cơ quan nào trách nhiệm hậu kiểm.

 - Có đại biểu cho rằng lấy chỉ tiêu số doanh nghiệp thành lập mới là 204 doanh
nghiệp với số vốn đăng ký 6.000 tỷ đồng, bình quân gần 30 tỷ cho mỗi doanh nghiệp
thành lập là chưa phù hợp với thực tế, vì doanh nghiệp của tỉnh hầu hết có quy mô vừa
và nhỏ.

- Có ý kiến cho rằng thu ngân sách chưa đạt tiến độ, các doanh nghiệp phát triển
cầm chừng, một số doanh nghiệp hoạt động theo một nhiệm vụ nhất định, hết nhiệm vụ
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tự giải thể. Ngành thuế cần đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế kịp thời, đầy đủ và xử lý
nghiêm đối với các trường hợp chây ỳ.

-  Việc thu thuế  còn gặp nhiều khó khăn,  tỷ  lệ đạt  thấp so với  các  tỉnh trong khu
vực, thu thuế trên một số lĩnh vực tỉnh có lợi thế vẫn chưa được khai thác tốt như thuế
sản xuất, kinh doanh lĩnh vực chế biến gỗ, dăm gỗ, ván ép chỉ đạt con số khiêm tốn, chỉ
có 1/3 doanh nghiệp chấp hành đóng thuế  theo quy định,  riêng nhà máy ván ép MDF
mặc dù hoạt động trên địa bàn nhưng không phát sinh thuế, việc này đã được chỉ ra tại
các  kỳ  họp  trước  nhưng  đến  nay  chưa  có  chuyển  biến.  Tình  trạng  thất  thu  thuế  xuất
khẩu  đối  với  doanh  nghiệp  ngoại  tỉnh  hoạt  động  trên  địa  bàn  chưa  có  giải  pháp  hữu
hiệu, như Công ty Hưng Phát ở  Cửa Việt đã nêu nhiều lần tại các kỳ họp trước, doanh
nghiệp  xin  ngừng  hoạt  động,  nhưng  cử  tri  phản  ánh  vẫn  hoạt  động  bình  thường  mà
không nộp thuế; cơ quan nào chịu trách nhiệm về vấn đề này.

 - Có ý kiến cho rằng, cần rà soát lại các nguồn thu như thu từ hoạt động sản xuất
chế biến gỗ dăm, nguồn thu thuế  vãng lai 2% từ  các nhà thầu bên ngoài thực hiện các
công  trình  trên  địa  bàn  tỉnh và  đề  nghị  tỉnh có  ý  kiến để  các  doanh  nghiệp thực  hiện
xuất khẩu trực tiếp thành lập chi nhánh tại tỉnh nhằm tạo thêm nguồn thu.

- Đại biểu đề nghị tỉnh cần có giải pháp kiểm soát dịch tả lợn, có chính sách hỗ trợ
cho  người  chăn  nuôi  trong  giai  đoạn  hiện  nay  để  có  điều  kiện  tái  đàn,  phát  triển  sản
xuất, ổn định cuộc sống và thúc đầy kinh tế phát triển.

- Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cho người dân trong việc thu phí về kiểm định
mẫu thực phẩm, vì hiện nay giá kiểm định mẫu còn khá cao, gây khó khăn cho người
dân, dể dẫn đến bán chui sản phẩm thiếu kiểm định ra thị trường.

- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hướng Hóa, Đakrông cho rằng, việc xây dựng nông
thôn mới  tại  các xã thuộc 2 huyện miền núi  hiện nay còn gặp rất  nhiều khó khăn,  đề
nghị tỉnh có các định mức cao hơn để đầu tư đồng bộ tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng
đặc biệt khó khăn.

- Có ý kiến đề nghị cần đầu tư cụm công nghiệp chế biến thủy, hải sản và giúp ngư
dân đưa các công nghệ cao vào đánh bắt, bảo quản và chế biến các sản phẩm từ biển.

- Có Đại biểu cho rằng Đông Hà là trung tâm đô thị của tỉnh, vì vậy, Tỉnh cần sớm
có cơ  chế  riêng  ưu  tiên  đầu  tư  lắp  đặt  camera  công  cộng  cho  thành  phố Đông  Hà  để
phòng  chống  tội  phạm;  đồng  thời,  đề  nghị  UBND  tỉnh  sớm  quan  tâm  nhân  rộng  mô
hình lắp đặt camera tại các điểm giao thông tại trung tâm đô thị ở các huyện, thị xã.

 - Có Đại biểu cho rằng tình trạng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân trên
địa bàn thành phố Đông Hà đã đầu tư  từ  lâu trên 10 năm, đường ống nhỏ,  xuống cấp
dẫn  đến  tình  trạng  nước  cung  cấp  yếu  không  đủ  sinh  hoạt,  nhiều  nơi  không  có  nước
trong mùa hè. Vì vậy, UBND tỉnh có chỉ đạo Công ty cấp nước sớm có phương án xử
lý.

-  Có Đại  biểu phản ánh về  dự  án  Sông Hiền ở  Rú Lịnh Vĩnh Linh,  tiến độ  thực
hiện dự án quá chậm, đồng thời người dân lo lắng về tính hiệu quả sau này, ảnh hưởng
đến môi trường, đề nghị xem xét lại nếu không hiệu quả thì thu hồi, trả lại đất cho dân.

-  Trong lĩnh vực xây dựng cơ  bản,  mặc dù đã có nhiều cố  gắng nhưng tỷ  lệ  giải
ngân vẫn đạt thấp, trong đó có nguyên nhân do năng lực của đơn vị thi công chưa đáp
ứng  yêu  cầu,  đề  nghị  UBND  tỉnh  thực  hiện  nghiêm  túc  việc  đấu  thầu  qua  mạng  và
không nên để một dự án có quá nhiều đơn vị thi công.
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- Có ý kiến đề  nghị  UBND tỉnh cần cơ  cấu lại nguồn vốn để tập trung bố trí cho
các công trình đang thi công dở dang, kéo dài nhiều năm nhưng chưa hoàn thành. Và đề
nghị cần đánh giá sự lãng phí khi các công trình được đầu tư sử dụng không hiệu quả.

-  Đại  biểu phản ánh việc xây dựng Nhà văn hóa huyện Vĩnh Linh đã được bố  trí
vốn nhưng chưa thống nhất về địa điểm xây dựng, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí địa điểm
phù hợp với quy mô lâu dài và nguồn kinh phí do tỉnh hỗ trợ.

 - Hiện nay, trên địa bàn huyện Hướng Hóa còn thiếu phòng làm việc, trụ sở làm
việc, đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết.

- Có đại biểu cho rằng tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp và các lâm trường rất
chậm, UBND tỉnh cần có biện pháp quyết liệt hơn để cổ phần hóa đúng lộ trình.

- Có ý kiến đề nghị  UBND tỉnh cần giải trình rõ vì sao tiến độ tổ  chức thực hiện
Nghị  quyết  số  29/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về  quản lý
sử  dụng  đất  trên  địa  bàn  tỉnh  còn  chậm,  việc  giao  đất  cho  các  địa  phương  trong  quá
trình  cổ  phần  hóa  chưa  đảm  bảo  thời  gian  theo  chương  trình  hành  động  số  94-
CTHĐ/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy.

- Đại biểu kiến nghị tỉnh chuyển một số diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn, đảm
bảo đất sạch không tranh chấp về cho nhân dân sản xuất. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty
Lâm nghiệp Bến Hải  trước khi  cổ  phần hóa phải  bàn giao thêm đất  cho xã  Vĩnh Sơn
theo đúng với Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh đề ra.

-  Việc giải  quyết  đất  sản xuất  cho đồng bào dân tộc thiểu số  là  chính sách quan
trọng của Đảng và nhà nước, tuy nhiên hiện nay việc thực hiện bàn giao đất  rừng cho
dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri phản ánh hiện nay Công ty lâm nghiệp đường 9 đã thực
hiện xong  việc  giao  đất,  riêng  Công ty  lâm nghiệp Bến Hải  đã  thực  hiện nhiều phiên
làm việc liên quan đến phương án bàn giao đất,  liên quan đến đất  khu vực công cộng,
đất khu vực xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, nhưng chưa thống nhất giải quyết;
chỉ tiêu giao đất cho dân không đạt theo diện tích quy định Quyết định 1371/QĐ-UBND
của UBND tỉnh liên quan đến thu hồi đất giao cho dân. Việc triển khai các kết luận sau
làm việc rất chậm, đến nay chưa có số liệu chính thức về việc bàn giao, chỉ đạt 12%, tỷ
lệ giao đất sản xuất là quá thấp.

- Vấn đề khai thác cát sạn trên sông Thạch Hãn, tranh chấp mỏ, chảy máu khoáng
sản hiện nay đang gặp phải thực tế buông lỏng trong quản lý, đặc biệt về thu thuế, phí
bảo vệ  môi  trường,  số  lượng khai  thác  thực tế  với  số  lượng cấp phép chênh lệch,  dẫn
đến thất thu thuế, đặc biệt có đoạn sông một bên đầu tư xây dựng kè một bên khai thác,
dẫn đến mâu thuẫn. Vì vậy, đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt kiểm tra, giám sát
và xử lý dứt điểm.

 -  Cần  nghiên  cứu  giải  pháp  về  tăng  cường  các  hoạt  động  giao  thương  dịch  vụ
thương mại trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

- Đề nghị cần cập nhật thông tin để có phương án đề xuất tháo gỡ các vướng mắc
nhằm khai thác hiệu quả tuyến Hành lang Kinh tế Đông Tây.

- Có ý kiến cho rằng nhiều chính sách địa phương ban hành rất quan trọng để phát
triển kinh tế  xã hội  nhưng khâu triển khai  thực hiện ở  nhiều địa phương chưa thật  sự
quyết liệt, công tác triển khai còn chậm nên chưa phát huy hết hiệu quả của chính sách
do tỉnh ban hành. Đề  nghị HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh
tăng cường công tác giám sát.
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2.Về Văn hóa xã hội và dân tộc
- Có đại  biểu cho rằng số  người  làm việc là nhân viên dinh dưỡng tại  các trường

mầm  non  công  lập  theo  Nghị  quyết  số  35/2018/NQ  -  HĐND,  ngày  08/12/2018  về
“Thực  hiện  chế độ  tiền  lương  và  hỗ  trợ  BHXH,  BHYT,  BHTN đối  với  lao  động  hợp
đồng vị  trí  nấu ăn trong các trường mần non công lập tỉnh Quảng Trị”,  đến nay chưa
thực hiện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở liên quan thực hiện kịp thời.

- Có ý kiến cho rằng việc sáp nhập trường lớp đã nảy sinh vấn đề dôi dư đội ngũ
giáo viên, đề nghị tỉnh xây dựng lộ trình sắp xếp đội ngũ giáo viên để họ ổn định và yên
tâm giảng dạy; đề  nghị đánh giá bổ  sung thực trạng tỷ  lệ  huy động trẻ đến trường đối
với các trường trên địa bàn miền núi.

- Có ý kiến cho rằng, các công ty Than khoáng sản Việt Nam đang tuyển lao động
ngành cơ giới hóa, mức lương được trả lương rất cao, đề nghị các huyện miền núi quan
tâm đến việc tuyên truyền, hỗ trợ cho người lao động được học nghề và vào làm việc tại
các công ty nói trên.

- Có ý kiến đề nghị tỉnh cần quan tâm tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo
nghề  kết  hợp giải  quyết  việc làm để  tạo nguồn lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn
tỉnh. Đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác xuất khẩu lao động, tăng cường liên kết
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đầu vào, trang bị kỹ năng nghề nghiệp, tác phong, kỷ luật
cho người lao động đảm bảo chất lượng trong xuất khẩu lao động.

-  Đại  biểu  huyện  Hướng  Hoá  và  Đakrông  đề  nghị  bố  trí  thêm ngân  sách  để  xây
dựng nhà sinh hoạt cộng đồng theo tiêu chí nông thôn mới, vì hiện nay bố trí việc xây
dựng nhà cộng đồng tại các xã vùng miền núi là 300 triệu thì không đủ, nguồn đóng góp
không thể đáp ứng được.

- Có ý kiến đề nghị trong công tác xây dựng nông thôn mới về tiêu chí môi trường
cần đánh giá thực trạng hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh và có giải pháp quyết liệt để
thực hiện, đặc biệt  là các xã vùng sâu, vùng xa nhằm thực hiện tốt  công tác chăm sóc
sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh. (Thực tế hiện nay huyện Đakrông số hộ gia
đình có nhà tiêu hợp vệ sinh chỉ đạt 46,08%, có xã chỉ đạt 8,95%).

- Có ý kiến đề nghị tỉnh cần quan tâm hỗ trợ trang bị máy vi tính cho các đoàn thể
cơ  sở,  đặc biệt  là Hội  phụ  nữ cơ  sở  (Hiện chỉ có 74/141 xã phường, thị tấn có máy vi
tính).

- Cần có sự hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư phát
triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Đến nay, việc triển khai Nghị quyết  của HĐND tỉnh về
quy hoạch phát triển du lịch trên địa bàn toàn tỉnh còn thiếu nguồn lực đầu tư,  cần có
các giải pháp đồng bộ để tạo sự phát triển, đáp ứng yêu cầu đề ra của Nghị quyết.

- Có ý kiến đề nghị UBND tỉnh cần rà soát lại công tác quy hoạch để định hướng
du  lịch,  đặc  biệt  là  các  khu  nghỉ  dưỡng  cao  cấp,  phát  triển  các  loại  hình  du  lịch  dài
ngày; xây dựng chuỗi dịch vụ cho các khu du lịch di tích lịch sử cách mạng.

- Có ý kiến đánh giá hoạt động quảng bá du lịch của tỉnh còn nhiều hạn chế và đề
nghị UBND tỉnh, chính quyền các địa phương cần quan tâm đến các dịch vụ du lịch và
giải quyết các vấn đề nảy sinh như nạn ăn xin, bán hàng thiếu văn hóa tại các điểm du
lịch.

- Có đại biểu cho rằng, hiện nay tình trạng tảo hôn tại các địa bàn miền núi tăng
cao, đề nghị ngành giáo dục đưa nội dung pháp luật về tảo hôn vào trong trường học để
tuyên truyền cho học sinh biết và phòng tránh.
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- Đề nghị tỉnh có phương án giảm nghèo cho các gia đình người có công trên địa
bàn huyện Hướng Hóa (85 hộ), Đakrông (79 hộ).

- Hiện nay, xã Thuận được chọn là xã điểm về  nông thôn mới nhưng mức đầu tư
vẫn bằng mức đầu tư ở các xã khác, đề nghị tỉnh quan tâm xem xét.

-  Bản  Cheng  thuộc  xã  Tân  Liên,  huyện  Hướng  Hoá  đến  nay  chưa  có  chế độ
BHYT, vì xã Tân Liên được xếp vào xã thuận lợi, đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ.

- Trường dân tộc nội trú trên địa bàn huyện Hướng Hóa hiện nay có 4 nhân viên
dinh dưỡng và 2 nhân viên bảo vệ chưa được cấp kinh phí chi trả lương, mặc dù Sở Nội
vụ đã có thông báo biên chế. Đề nghị tỉnh, huyện có hướng giải quyết sớm cho các đối
tượng này.

- Nhiều đại biểu cho rằng việc nước sạch để người dân sử dụng còn rất nhiều bất
cập, không đảm bảo chất lượng, đề nghị tỉnh có giải pháp sửa chữa hệ  thống nước, có
biện pháp khắc phục về  nguồn nước đầu nguồn đang bị ô nhiễm do các loại thuốc bảo
vệ thực vật.

- Thực hiện theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, đến nay tại địa bàn
huyện Hướng Hóa vẫn chưa được hỗ trợ tiền mua nước ngọt để sử dụng. Đề  nghị tỉnh
quan tâm, xem xét.

- Đại  biểu huyện Đakrông cho rằng, trên địa bàn huyện Đakrông có nhà máy lọc
nước  đã  được  đầu  tư  xây  dựng  và  sử  dụng,  tuy  nhiên  đến  nay  đã  bị  xuống  cấp  trầm
trọng, đề  nghị  tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực để  tu sửa lại nhà máy lọc nước này, đáp
ứng việc cung cấp nước sạch cho bà con trên địa bàn thị trấn sử dụng.

- Con đường Vành đai biên giới từ  trạm biên phòng Xà Heng xã A Dơi đến trạm
biên phòng Pa Roi,  xã Xy huyện Hướng Hóa đã được phê duyệt  đầu tư  từ  năm 2016,
tuy nhiên đến nay còn chậm triển khai, đề nghị tỉnh quan tâm, xem xét.

- Nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay tình hình sử  dụng ma túy trong thanh niên đặc
biệt  là  thanh  niên  vùng  miền  núi  đang  là  vấn  đề  bức  xúc,  đặc  biệt  là  địa  bàn  Hướng
Hóa. Tệ nạn này được đánh giá không chỉ là hạn chế, khó khăn mà đang trở thành nguy
cơ của tỉnh, do đó rất cần sự quan tâm giải quyết.

3. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền
-  Nhiều  đại  biểu  nhất  trí  với  báo  cáo  thẩm tra  của  Ban  Pháp  chế  về  lĩnh  vực  an

ninh, trật tự an toàn xã hội và những kiến nghị đề xuất của Ban trong công tác đảm bảo
TTATX trong 6 tháng cuối năm 2019.

- Nhiều đại biểu lo lắng về tệ nạn buôn bán, sử dụng ma túy hiện nay trên địa bàn
tỉnh (người  sử  dụng ma túy tăng, đối  tượng sử  dụng ma túy ngày càng trẻ  hóa, có đối
tượng lôi  kéo cho người  đồng bào sử  dụng ma túy để  lợi  dụng cho mục đích xấu)  đề
nghị tỉnh cần có biệt pháp mạnh để đẩy lùy, ngăn chặn tệ nạn ma túy nhằm đảm bảo trật
tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. Đặc biệt số người nghiện ma túy trên địa
bàn các huyện miền núi diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, nhưng chưa có
giải pháp quyết liệt để cai nghiện, quy trình thực hiện gặp nhiều khó khăn. Đề nghị tỉnh
quan tâm giải  quyết  để đưa các đối  tượng cần cai  nghiện vào Trung tâm bảo trợ  tổng
hợp 1 của tỉnh, nhằm giảm bức xúc của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Có ý kiến đề nghị các ngành tư pháp xem xét lại vụ án Hồ Văn Hiêng, vì tội hủy
hoại rừng, đã được giảm án từ 45 tháng tù giam (TAND huyện Đakrông xử) xuống còn
36 tháng tù treo (TAND tỉnh phúc thẩm),  đã gây bức xúc cho người  dân trên địa bàn
huyện Đakrông.
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- Có ý kiến cho rằng hiện nay vẫn còn một số đơn thư khiếu nại kéo dài của công
dân chưa được giải  quyết  dứt  điểm, đề  nghị cấp ủy cần vào cuộc chỉ đạo các cấp, các
ngành, các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm.

- Có ý kiến cho rằng Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế nêu: Theo đánh giá của
Ban là có nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri chậm giải quyết, trong đó có dự án cấp đất
sản xuất không thực hiện được do khó khăn về ngân sách, như vậy là không chính xác,
vấn đề không phải do thiếu ngân sách mà do chỉ đạo thiếu kiên quyết, làm xong không
giao lại cho dân sản xuất.

-  Đại  biểu phản ánh tỷ  lệ  tội  phạm gia tăng và phức tạp như  ma túy, xâm hại  trẻ
em, tín dụng đen, xã hội đen tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, bất ổn cho xã hội,  đề
nghị HĐND, UBND tỉnh có giải pháp quyết liệt để đảm bảo ổn định xã hội.

- Có ý kiến cho rằng Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế  có nhấn mạnh về đánh
giá công tác phòng chống tham nhũng; tuy nhiên, đây là lĩnh vực khó khăn, do làm theo
cách cũ của văn bản hướng dẫn Trung ương như việc kê khai tài sản, xác minh tài sản;
hiện chưa triển khai theo quy định mới của Luật do chưa có Nghị định, Thông tư hướng
dẫn cụ thể.

- Có ý kiến cho rằng công tác thanh tra trong 6 tháng đã phát hiện 8 tỷ đồng, mới
nộp 266 triệu là thống kê chưa hết, vì còn một số địa phương đang tiến hành thanh tra.
Những vụ án quan trọng, nếu phát hiện đủ điều kiện thì đề nghị kỷ luật, khởi tố.

4. Về ý kiến kiến nghị cử tri
-  Có  ý  kiến  đề  nghị  Thường  trực  HĐND  tỉnh  quan  tâm  chỉ đạo  các  ngành  liên

quan tích cực xử lý các kiến nghị của cử tri được tổng hợp gửi đến kỳ họp HĐND tỉnh.
- Có ý kiến đề nghị để nâng cao chất lượng đội ngủ cán bộ công chức, viên chức

sự nghiệp nên tổ chức thi tuyển công khai minh bạch bằng phương pháp trực tuyến trên
máy để tránh tiêu cực.

 - Có ý kiến cho rằng tình trạng đơn thư khiếu nai, tố cáo, kiến nghị của công dân
chủ yếu về đất đai, nổi lên vấn đề đòi lại đất lâm nghiệp. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
giao đất cho địa phương quản lý, giao cho nhân dân sản xuất;

 -  Có ý  kiến cho rằng công tác  hòa  giải  cơ  sở đang được  thực  hiện khá  tốt,  góp
phần giảm bớt các vụ khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp; tuy nhiên cũng áp lực khó khăn cơ
sở không có kinh phí hoạt động, chế độ còn thấp chưa tương xứng yêu cầu niệm vụ hòa
giải, đề nghị tỉnh sớm quan tâm.

 -  Có ý kiến cho rằng việc thực hiện tinh giảm biên chế đã được chú trọng thực
hiện, nhưng chất lượng chưa cao, có mặt bất cập. Đề nghị tỉnh cần kiểm tra, giám sát và
kết luận để thực hiện tốt hơn.

 -  Có  ý  kiến  cho  rằng  tỉnh  cần  quan  tâm  tập  trung  chỉ đạo  phát  động  rộng  rãi
phong trào thi đua bảo vệ sinh môi trường đô thị.

II. Các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết
1.  Đề  án  về  hỗ  trợ  khuyến  khích  phát  triển  nông  nghiệp  công  nghệ  cao  và

nông nghiệp hữu cơ; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản
xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Đại biểu đồng tình với đề án hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, thực trạng tỉnh ta
do  điều  kiện  thổ  nhưỡng,  khí  hậu  không  mấy  thuận  lợi,  nên  cần  hỗ  trợ  công  nghệ để
phát triển nông nghiệp, cần quan tâm hơn nữa nguồn lực tài chính để đảm bản thực hiện
đề án hiệu quả.
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- Về tên gọi chính sách. Có ý kiến cho rằng Chính sách nên có từ hỗ trợ, trong đó
có hỗ trợ từ ngân sách địa phương mới trình HĐND tỉnh quyết định; còn khuyến khích
thì đã có nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương.

 - Đề nghị đổi tên Đề án “Hỗ trợ…..” thành “Chính sách….” để phù hợp với Nghị
định 98/2018/NĐ-CP. Bổ sung thêm danh mục “chính sách khuyến khích bảo quản, chế
biến nông sản sau thu hoạch” vì nếu bảo quản không có công nghệ, không đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm, sẽ  diễn ra việc dùng hóa chất độc hại để bảo quản, ảnh hưởng
đến sức khỏe người tiêu dùng. Cũng có ý kiến đề nghị đổi tên đề án thành Hỗ  trợ tiêu
thụ  nông  sản  sạch  cho  bà  con  nông  dân  để  hỗ  trợ đầu  ra,  bao  tiêu  sản  phẩm  nông
nghiệp.

Về đối tượng ưu tiên hỗ trợ, đề nghị nên mở rộng đối tượng để các loại thủy, hải
sản khác có giá trị cũng được hỗ trợ.

- Đại biểu cho rằng, Tỉnh ủy đã có chương trình hành động thực hiện Nghị  quyết
Trương ương 8 về phát triển kinh tế biển, đề nghị đưa vào nghị quyết khuyến khích bổ
sung ngành nghề dịch vụ  nuôi trồng thủy hải sản trên biển ở Đảo Cồn Cỏ  và các vùng
ven biển để nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Điều kiện hỗ trợ: Cần cụ thể hóa rõ hơn và có phụ lục kèm theo để dể thực hiện
chính sách.

Về  liên  kết  04 nhà,  trong đó nhà doanh nghiệp còn e  ngại,  chưa kích thích được
doanh  nghiệp  đầu  tư  mạnh,  trong  đó  có  dự  án  lúa  hữu  cơ ở  Vĩnh  linh  hiện  nay  chưa
được các doanh nghiệp mở rộng quy mô, do chưa khẳng định được thị trường tiêu thụ.
Nông dân đang mong muốn mở rộng nhưng chưa được doanh nghiệp đồng ý;

- Bổ  sung thêm mục c, khoản 2, điều 2: Đối  với  hỗ  trợ  chính sách bảo quản, chế
biến  sản  phẩm  nông  nghiệp  sau  thu  hoạch:  ưu  tiên  sản  phẩm  chủ  lực,  đặc  sản  địa
phương sản xuất theo công nghiệp, hữu cơ.

- Tại  Điều 3, bổ  sung thêm khoản 3: Đối  với  hỗ  trợ  bảo quản chế  biến sản phẩm
nông nghiệp sau thu hoạch.

- Tại Điều 4, bổ sung khoản 3: Chính sách bảo quản, chế biến.
- Cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp về đất đai, vốn trong sản xuất nông nghiệp;

đề nghị giai đoạn 2020-2025 nên bổ sung vùng lúa hữu cơ vĩnh linh để có chính sách hỗ
trợ cùng với 4 vùng theo đề án, xã trọng điểm lúa hữu cơ.

- Có ý kiến đề nghị đưa tất cả các địa phương toàn tỉnh vào mục tiêu tổng thể giai
đoạn của đề án để thuận lợi trong chỉ đạo, điều hành.

 - Có ý kiến đề nghị bổ sung vùng Tiêu và vùng lúa chất lượng cao của huyện Gio
Linh vào mục tiêu cụ thể của đề án giai đoạn 2025, để phấn đấu thực hiện.

 - Có ý kiến đề nghị ngoài các đối tượng được hỗ trợ trong đề án, khi các tổ chức,
cá nhân huy động được các nguồn khác từ Trung ương đề nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn
đối ứng để thực hiện.

- Có đại biểu cho rằng, hiện nay tỉnh đang có nhiều chính sách về nông nghiệp, vì
vậy, đề nghị bổ sung nguyên tắc khi thực thi chính sách không được trùng lắp với chính
sách khác.

2. Tờ trình về quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ  chức hội nghị,
hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 -  Đại  biểu thống nhất  như  Tờ  trình của UBND tỉnh và ý  kiến thẩm tra  của Ban
Kinh tế - Ngân sách và đề nghị bằng mức 80% mức quy định của Trung ương.
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 - Đối tượng mời cơm: Khoản đ, mục 1, Điều 3 chưa được cụ thể, đề  nghị đề  án
cần cụ  thể  hóa hơn để  dễ  triển khai  thực hiện.  Nên nêu rõ  cán bộ  cấp nào,  đối  tượng
nào thì được mời cơm.

3. Tờ trình về chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ trương thu hồi đất để triển
khai các dự  án có sử  dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng vào các mục đích khác

- Đa số đại  biểu thống nhất  như  Tờ  trình của UBND tỉnh và ý kiến thẩm tra của
Ban Kinh tế  - Ngân sách. Đề nghị HĐND tỉnh thông qua để  triển khai dự án phát triển
KT-XH của địa phương.

 - Đại biểu cho rằng vấn đề  vướng mắc lớn nhất hiện nay là Luật quy hoạch, đặc
biệt là quy hoạch về sử dụng đất, cần kiến nghị Trung ương sửa đổi một số điều luật để
thuận lợi trong quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch sử dụng đất.

 4. Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030

-  Đa số  các  ý  kiến đồng tình cao với  báo cáo thẩm tra  của Ban Văn hóa xã hội,
đồng tình với việc giảm các chỉ tiêu về giáo viên đạt trình độ tiến sỹ xuống còn 8 - 10%
(đến  năm 2025),  và  10  -  12% (đến  năm 2030),  đồng  tình  với  việc  cần  thiết  phải  ban
hành chính sách khen thưởng cho học sinh ngoài trường chuyên khi đạt giải cao tại các
kỳ thi quan trọng, và đề nghị cần thay đổi tên của Nghị quyết này cho phù hợp với nội
dung đề xuất.

-  Có  ý  kiến  khác  đề  nghị  cần  điều  chỉnh  tên  Nghị  quyết  cụ  thể  hơn  như:  Nghị
quyết  về  phát triển trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030 và chính sách khen thưởng đối  với  học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị có thành tích tiêu biểu.

- Có ý kiến khác lại cho rằng, chính sách khen thưởng cần phải thực hiện cho tất
cả các đối tượng học sinh trên địa bàn chứ  không nên giới hạn ở  cấp THPT. Và chính
sách này cần phải quy định ở các giải thuộc cấp quốc tế, khu vực, quốc gia.

-  Có  ý  kiến  cho  rằng  không  nên  đưa  chính  sách  khen  thưởng  học  sinh  giỏi  cho
trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vì như vậy không đảm bảo công bằng cho những học
sinh đạt kết quả cao trong các trường học khác. Thay vào đề nghị tỉnh đưa ra một đề án
mới  về  các chính sách khen thưởng để  áp dụng chung cho toàn tỉnh hoặc bổ  sung vào
đề án khen thưởng chung nếu học sinh đoạt giải.

-  Có  đại  biểu  đề  nghị  chính  sách  này  nên  ban  hành  văn  bản  Nghị  quyết  cá  biệt.
Nếu văn bản QPPL thì vướng quy định của Chính phủ,  HĐND tỉnh ban hành văn bản
QPPL không được phép ban hành thủ  tục hành chính, gồm có vấn đề  trong thủ  tục đề
xuất khen thưởng ở chính sách này.

- Có ý kiến cho rằng tại đề án do UBND trình có ghi “mỗi năm cho phép trường
tuyển sinh thêm 2 lớp không chuyên” như vậy khi thực hiện đề án nếu để hai đối tượng
chuyên và không chuyên cùng sinh hoạt trong một môi trường sẽ có ảnh hưởng không
tốt đến chất lượng bồi dưỡng chuyên, đề nghị HĐND cần xem xét lại.

-  Đại  biểu  đề  nghị  thông  qua  đề  án  này  do  nguồn  vốn  đã  được  đảm  bảo,  chi
thường xuyên đã được Sở Tài chính thẩm định để phát triển về giáo dục mũi nhọn cho
nguồn đào tạo của tỉnh.

- Có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở để xây dựng kinh phí và tỷ lệ vốn để thực hiện đề
án (tổng kinh phí  85 tỷ,  trong đó:  vốn đối  ứng địa phương 29,91 tỷ;  ngân sách Trung
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ương 32 tỷ; chương trình phát triển giáo dục 12,04 tỷ; xã hội hóa và từ nguồn thu hợp
pháp 11,05 tỷ).

5. Về  Tờ trình số  3005/TTr-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về  việc đề
nghị quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Có ý kiến đề  nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hằng năm trình HĐND tỉnh quyết  định
việc phân bổ  tỷ  lệ  kinh phí được quy định tại Điểm c khoản 2 điều 5 của Thông tư số
01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính.

7. Về Tờ trình số 3001/TTr-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về việc sắp
xếp,  sáp  nhập,  đổi  tên  thôn,  khu  phố  và  hỗ  trợ đối  với  người  hoạt  động  không
chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị

- Có ý kiến cho rằng việc sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố tỉnh ta làm chậm là do
Thông  tư  số  14/2018/TT-BNV ngày  03  tháng  12  năm 2018  của  Bộ  Nội  vụ  ban  hành
chậm nên việc sắp xếp có ít nhiều ảnh hưởng đến tạo tâm lý của đội ngũ cán bộ. Vì vậy,
ngay khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh thì các cấp triển khai ngay, đồng thời triển khai
kế hoạch sáp nhập xã, phường, thị trấn để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp trong năm
2020 (cấp xã Đại hội vào cuối quý I/2020).

- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Cam Lộ có ý kiến về việc dự kiến nhập 2 xã
Cam An và  Cam Thanh, huyện đề nghị  tỉnh cho huyện xây dựng đề  án thành lập một
thị trấn trên cơ sở sáp nhập hai xã (Cam An-Cam Thành) vì địa giới hai xã này nằm gần
trung tâm thành phố Đông Hà, lại có điều kiện kinh tế phát triển.

-  Có đại  biểu cho rằng cần quy định cụ  thể  mức kinh phí  hỗ  trợ  cụ  thể  cho Ban
Công tác Mặt trận và Chi hội các đoàn thể ở thôn, khu phố, vì có tổ chức đã chi tiêu hết
phần kinh phí trong năm 2019, mặt khác dự thảo nghị quyết ghi hỗ trợ “một phần” chưa
rõ, chưa cụ thể.

-  Có  ý  kiến  đề  nghị  Hội  đồng  nhân  dân  tỉnh  sớm bán  hành  Nghị  quyết  thay  thế
Nghị quyết 26/2013/NQ-NQHĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh thực hiện các quy
định mới  của Trung ương liên quan đến chế độ,  chính sách đối  với  những người  hoạt
động không chuyên trách ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như đề xuất của Ban Pháp
chế HĐND tỉnh.

- Có ý kiến cho rằng việc sắp xếp, sáp nhập thôn bản đề  nghị tỉnh cần quan tâm
đến phong tục, tập quán của người dân, đặc biệt là tại các huyện miền núi.

- Có ý kiến cho rằng hiện nay toàn tỉnh có 92 khu phố, thôn, bản không sáp nhập
và 29 khu phố, thôn, bản nhập nhưng không đủ các tiêu chí, đề nghị UBND tỉnh làm rõ
liệu sau khi  triển khai  thực hiện nghị  quyết,  trong giai  đoạn tiếp theo có tiếp tục thực
hiện sáp nhập các đơn vị này hay không.

Trên đây là bản tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ, Thư ký kỳ họp trình HĐND
tỉnh  xem  xét.  Trong  quá  trình  tổng  hợp  một  số  ý  kiến  trùng  với  nhận  định  đánh  giá
trong báo cáo của Uỷ ban nhân dân, báo cáo của các cơ quan hữu quan và báo cáo tổng
hợp  ý  kiến  cử  tri,  Thư  ký  kỳ  họp  xin  không  nêu  lại.  Tuy  vậy  vẫn  không  tránh  khỏi
những sai sót rất mong các đại biểu xem xét, bổ sung.

Xin trân trọng cảm ơn.

THƯ KÝ KỲ HỌP


