
 

Phụ lục I 

Danh mục nghị quyết bãi bỏ, công bố hết hiệu lực 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND tỉnh) 

 

STT Số, ký hiệu, tên Nghị quyết, ngày ban hành 

1 
Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế 

hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020 

2 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về một số chế độ đối với 

thành phố Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn và huyện Núi Thành đến năm 2020  

3 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung 

tại Điều 1 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016  

4 Nghị quyết 205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh 

mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 

5 
Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 cơ chế khuyến khích đầu 

tư xây dựng công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 

2020   

6 Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 

Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015. 

7 Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 quy định mức hỗ trợ các 

hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2016-2020 

8 Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 sửa đổi, bổ sung nghị quyết 

về  đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam. 

9 
Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về quy định một số nội 

dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện CTMTQG giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh 

13 
Nghị quyết số 183/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản tập trung giai đoạn 2016 - 2020 

14 Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 kiên cố hóa các tuyến 

đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 

15 Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 về đề án giao thông nông 

thôn giai đoạn 2016 – 2020 

16 
Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định chi phí hỗ trợ 

chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.  

17 
Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

18 
Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND  ngày 26/4/2016 về cơ chế khuyến khích bảo 

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



2 

19 
Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND 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  

20 

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 Quy định mức chi thực hiện 

các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng 

trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

21 

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động 

cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2016-2020 

22 

Nghị quyết số 82/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 về phân bổ kinh phí hỗ trợ 

cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo 

Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ. 

23 
Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về quy định một số chính sách 

hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 

24 Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về thành lập Quỹ Bảo 

lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam. 

25 

Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 08/02/2016 của HĐND tỉnh về 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; 

Tổng số: 25 nghị quyết 
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Phụ lục II 

Danh mục Nghị quyết tiếp tục thực hiện  

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND tỉnh) 

 

STT Số, ký hiệu, tên Nghị quyết, ngày ban hành 

1 
Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 về đầu tư tu bổ di tích quốc 

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

2 

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 

Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 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 

3 

Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về 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 

4 
Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 về quy định mức giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 

- 2020. 

5 

Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh ban 

hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát 

triển thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

6 
Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về Quy định tỷ lệ hỗ trợ 

từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020 

7 

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về ban hành Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự 

nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

8 

Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định 

về mức hỗ trợ đối với những người làm công tác giảm nghèo cấp xã trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020. 

Tổng số: 08 nghị quyết 

 

 

 

  

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=76
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=76


4 

Phụ lục III 

Danh mục nghị quyết về quy hoạch 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND tỉnh) 

STT Số, ký hiệu, tên Nghị quyết, ngày ban hành 

1 
Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về quy hoạch phát triển 

ngành thuỷ sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

2 Nghị quyết 133/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về quy hoạch phát triển 

giao thông vận tải đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. 

3 Nghị quyết 126/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 Quy hoạch thăm dò, khai 

thác và sử dụng khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

4 Nghị quyết 181/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết 126/2014/NQ-HĐND 

5 
Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của 

tỉnh Quảng Nam. 

6 
Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 12/07/2012 về bổ sung quy hoạch 

thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2015, định hướng đến năm 2025.  

7 
Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về quy hoạch phát triển sự 

nghiệp thể dục, thể thao tỉnh giai đoạn 2012-2020, tầm nhìn đến năm 2025 

8 
Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về quy hoạch phát triển sự 

nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020 

9 

Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 4/7/2013 về quy hoạch bảo vệ và 

phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2011 – 2020. 

10 

Nghị quyết số 194/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về quy hoạch bảo tồn 

và phát triển Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng 

Nam, giai đoạn 2016-2020 và định hướng 2030 

11 

Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 của HĐND tỉnh về sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 về quy 

hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

12 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 quy hoạch phát triển 

điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015, xét đến năm 2020. 

13 
Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008 về phát triển du lịch tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020 

14 
Nghị quyết số 145/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 về quy hoạch tổng thể phát 

triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng 2020 

15 
Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 19/9/2012 về quy hoạch phát triển sự 

nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 

16 
Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND ngày 08/7/2010 về quy hoạch phát triển 

giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 

Tổng số: 16 nghị quyết 
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Phụ lục IV 

Nhóm các nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND tỉnh) 

 
STT Số, ký hiệu, tên Nghị quyết, ngày ban hành 

1 
Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 về quy định cơ chế, chính 

sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở 

cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. 

2 
Nghị quyết 122/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh quy định 

mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. 

3 Nghị quyết số 203/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 về thu tiền bảo vệ, phát 

triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

4 Nghị quyết 169/2015/NQ-HĐND ngày 7/7/2015 quy định mức chi thực hiện 

công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh 

5 Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về thành lập quỹ hỗ trợ 

phát triển hợp tác xã 

6 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về thành lập Quỹ Hỗ trợ 

ngư dân Quảng Nam 

7 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về Quy định một số cơ 

chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa 

ban tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 

8 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị sửa đổi bổ sung 

về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, 

định hướng đến năm 2025 

9 Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về chính sách 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 Quảng Nam 

10 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về chính sách hỗ trợ đào tạo 

kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh, giai đoạn 2017-

2021 

11 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 về quy định mức hỗ trợ đối 

với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh 

Tổng số: 11 nghị quyết 

 


