
Tổng Vốn SN Vốn ĐT

1

Nghị quyết số 41/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016; QĐ số

1625/QĐ-UBND ngày

07/5/2015 của UBND tỉnh 

Quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Đội Công 

tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn 

giai đoạn 2017-2020

             -   

Đề nghị ban hành Nghị quyết 

tiếp tục thực hiện trong giai 

đoạn 2021-2025. Nhu cầu 

năm 2021 560 triệu đồng

2
Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ đối với những người 

làm công tác giảm nghèo ở cấp xã trên địa bàn 

tỉnh QN giai đoạn 2018 - 2020

             -   Đề nghị chấm dứt

3
Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/02/2016

Tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chế độ đối 

với dân quân tự vệ và nhiệm vụ chi các cấp ngân sách 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021

             -   
Thực hiện theo Luật DQTV 

và Luật Dự bị động viên.

4
Nghị quyểt 19/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018

Quy định về hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai 

nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2021

          450            450 

5
Nghị quyểt 86/2013//NQ-HĐND 

ngày 04/7/2013

Hỗ trợ kinh phí cho người kiêm nhiệm làm công tác 

lâm nghiệp đối với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh
             -   

Trong định mức phân bổ 

ngân sách hằng năm của địa 

phương

6
Nghị quyểt 53/2012/NQ-HĐND 

ngày 19/10/2012
Mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố        6.628         6.628 

7

Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018; QĐ 266/QĐ-

UBND ngày 24/01/2019

Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo 

vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2019 - 2020 

     50.000       50.000 Dự nguồn

8
Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND 

ngày 19/9/2012

Quy hoạch phát triển Sự nghiệp Y tế tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 

(Xây dựng Đề án phát triển Y tế, dân số giai 

đoạn 2021-2025)

     50.000       50.000 Dự nguồn

9

Nghị quyết số 12/2016/NQ-

HĐND ngày 19/7/2016;

QĐ 3577/QĐ-UBND 

Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho các chương 

trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

     10.000       10.000 Dự nguồn

10
Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018

Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số 

đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính 

sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội 

trên địa bàn tỉnh QN

     23.277       23.277 Dự nguồn

11
Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016

Chính sách đối với học sinh và giáo viên các trường 

trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021

     17.000       17.000 

12
Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/4/2017

Hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự 

nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-

2021

       7.000         7.000 

13
Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/4/2017
Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững    118.111     118.111 

14
Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018

Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, 

sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật 

đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh QN, 

giai đoạn 2019-2021

     50.291       50.291 

15
Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018

Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-

2021

     30.750       30.750 
NH CSXH 30 tỷ, Sở 

LĐTBXH 750tr

16
Nghị quyết số 139/2014/NQ-

HĐND ngày 11/12/2014

Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - thể 

thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2030 

     14.193       14.193 

17
Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018

Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh 

dưỡng đối với huấn huyện viên, vận động viên thể 

thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh QN

     14.800       14.800 Dự nguồn

Phụ lục I

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /       /2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Ghi chú

Nhu cầu năm 2021 (ĐVT: triệu 

đồng)
TT Tên Nghị quyết của HĐND tỉnh
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Ghi chú

Nhu cầu năm 2021 (ĐVT: triệu 

đồng)
TT Tên Nghị quyết của HĐND tỉnh

18
Nghị quyết số 33/2020/NQ-HĐND 

ngày 17/9/2020

Đề án phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính 

quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 
     50.000       50.000 Dự nguồn

19

Nghị quyết số 36/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 

Nghị quyết số 13/2018/NQ-

HĐND (vốn sự nghiệp liên

quan đến Nghị quyết số

21/2016/NQ-HĐND được kéo

dài đến năm 2021)

Một số chế độ đối với thành phố Tam Kỳ, Hội 

An, Điện Bàn và huyện Núi Thành
   130.000     130.000 

20

NQ số 124/NQ-HĐND ngày 

11/7/2014 (sửa đổi, bổ sung NQ 

113/2008/NQ-HĐND); QĐ số 

46/2014/QĐ-UBND ngày 

24/12/2014 

Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX 

tỉnh QN 
       6.200         6.200 

21
Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019

Hỗ trợ phát triển Bóng đá trên địa bàn tỉnh (Nghị 

quyết về Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa IX)

     17.000       17.000 Dự nguồn

22
Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017

Cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc 

linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 

2025

       2.592         2.592 

23
Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017

Quy định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí 

khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất 

thuốc phiện bằng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam

       2.000         2.000 

24
Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017

Hỗ trợ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cấp xã 

trên địa bàn tỉnh QN
       1.205         1.205 

25
Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018

Quy định mức bố trí kinh phí thực hiện cuộc vận động 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh" do UBMTQVN cấp xã và Ban công tác 

mặt trận ở Khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên 

địa bàn tỉnh QN

       4.501         4.501 

26
Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2018

Mức chi cho gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng 

thưởng huân chương lao động trên địa bàn tỉnh QN
       6.738         6.738 Dự nguồn

27

28
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2019

Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 

hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2019-2025

       7.000         7.000 

29
Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2019

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với 

lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
     10.000       10.000 

30
Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 24/7/2019

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với 

người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
     17.473       17.473 

31
Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2019

Chương trình sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo 

và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao
     42.000       42.000 

32
Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 

ngày 21/4/2020

Mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt 

động KCT ở thôn, tổ dân phố.....
     69.151       69.151 

33
Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND 

ngày 21/4/2020

Quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt thành tích cao tại 

các cuộc thi, kỳ thi, hội thi thế giới, châu lục, Đông 

Nam Á và toàn quốc

       2.000         2.000 

34 Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo      17.770       17.770 

35 Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã        7.000         7.000 

36 Ngân hàng CSXH      30.000       30.000 

37 Quỹ Hỗ trợ Nông dân        7.000         7.000 

38 Quỹ Hỗ trợ Ngư dân        7.000         7.000 

39
Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND 

ngày 02/11/2020

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

       5.000         5.000 

40
Đối ứng thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan 

đến thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM
     92.700       92.700 

Các Quỹ tài chính nhà nước ngoài 

ngân sách
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Tổng Vốn SN Vốn ĐT

Ghi chú

Nhu cầu năm 2021 (ĐVT: triệu 

đồng)
TT Tên Nghị quyết của HĐND tỉnh

41
Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo 

bền vững
     70.000       70.000 Dự nguồn

   777.052     777.052             -   


