
Phụ lục I (23 Nghị quyết) 

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CỦA TỈNH QUẢNG NAM 

(Kèm theo Báo cáo số   135  /BC-UBND ngày   10 / 9 /2020 của UBND tỉnh Quảng Nam)  

 

STT Tên văn bản Cơ quan chủ 

trì soạn thảo 

Kinh phí thực hiện Đề xuất 

01 Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND ngày 

09/12/2011 về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát 

triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam 

 

Liên minh Hợp 

tác xã  

Tính đến ngày 31/12/2019, quy mô 

vốn Quỹ là: 78.681.000.000  đồng  

(trong đó, vốn Điều lệ ngân sách cấp 

ban đầu là: 15 tỷ đồng; Vốn ngân sách 

cấp hàng năm (2013 – 2019): 

61.386.000000 đồng; vốn bổ sung từ 

các hoạt động của Quỹ: 

2.295.000.000 đồng. Tổng dư nợ gốc 

đến ngày 31/12/2019 là: 

54.241.800.000 đồng. Trong giai 

đoạn 2012 – 2019 Quỹ đã thực hiện 

hỗ trợ vốn cho 289 dự án (cho vay đầu 

tư: 251 dự án, hỗ trợ có hoàn lại vốn 

gốc: 38 dự án) với tổng số lượt tiền 

giải ngân là 123.485.000.000 đồng 

cho 211 đơn vị, trong đó có 76 HTX, 

135 THT,  huy động được nguồn vốn 

đầu tư từ khu vực kinh tế tập thể là 

492 tỷ đồng, vốn Quỹ chiếm 20% 

trong tổng số vốn đầu tư là 615 tỷ 

đồng 

Sửa đổi, bổ sung 

02 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 

 

Sở Xây dựng  Ban hành Nghị quyết mới 
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03 Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 và Nghị quyết số 

30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2015 cơ 

chế khuyến khích đầu tư xây dựng công 

trình nước sạch tập trung trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016-2020 

Sở Xây dựng Tổng vốn đầu tư các dự án thực hiện 

theo Cơ chế thời gian qua khoảng 88,06 

tỷ đồng; trong đó vốn doanh nghiệp đầu 

tư 51,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 58,5%); 

vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh khoảng 

11,65 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 13,22%); 

vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện 

khoảng 24,91 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 

28,28%).  

Đề xuất xây dựng Đề án mới để 

thực hiện cho giai đoạn 2021-

2025 

 

04 Nghị quyết số 86/2013/NQ-HĐND ngày 

04/07/2013 về hỗ trợ kinh phí cho người 

kiêm nhiệm làm công tác lâm nghiệp đối 

với các xã có rừng trên địa bàn tỉnh 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 Sửa đổi, bổ sung 

05 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước các cấp cho các nội 

dung trong Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tổng kinh phí theo Đề án: 900 tỷ. 

Ngân sách tỉnh: 900 tỷ. Tổng kinh 

phí đã phân bổ: 869.071 triệu đồng 

Đề nghị ban hành Nghị quyết 

mới để thực hiện Chương trình 

nông thôn mới cho giai đoạn 

2021-2025. 

 

 

06 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 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tổng kinh phí theo đề án: 700 tỷ 

đồng. Ngân sách tỉnh phải đảm bảo: 

523 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016-

2020: Ngân sách tỉnh đã đầu tư 408 

tỷ đồng cho Chương trình (năm 

2016: 45 tỷ đồng; năm 2017: 60 tỷ 

đồng; năm 2018: 34 tỷ đồng; năm 

2019: 94 tỷ đồng; năm 2020: 175 tỷ 

đồng).  

Để tiếp tục phát triển thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước giai 

đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

tại Chỉ thị số 3837/CT-BNN-

TCTL ngày 03/6/2019 nhằm 

thực hiện Nghị định số 

77/2018/NĐ-CP ngày 

16/5/2018 của Chính phủ, đề 

xuất HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết về Cơ chế hỗ trợ 
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phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi 

nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm nước giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

 

07 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 

19/4/2017, Nghị quyết số 31/2018/NQ-

HĐND ngày 28/9/2018 Phát triển kinh 

tế, xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 

2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Tổng kinh phí theo Đề án: 450 tỷ 

đồng. Đã phân bố: 425 tỷ đồng 

 Thời gian đến ưu tiên tập 

trung nguồn lực triển khai tiếp 

những nội dung được quy định 

tại nghị quyết 12/2017/NQ-

HĐND 

08 Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017 về cơ chế khuyến khích, bảo 

tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 – 

2025   

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

+ Dự kiến tổng kinh phí thực hiện giai 

đoạn 2018 – 2025 là: 79.519 triệu 

đồng. 

1. Giai đoạn 2018 – 2020: 16.714 

triệu đồng. 

+ Nhu cầu năm 2021: 9.940 triệu 

đồng 

 

Kính đề nghị tăng cường xúc 

tiến, kêu gọi và thu hút doanh 

nghiệp, HTX trong việc xây 

dựng các cơ sở sản xuất giống; 

gắn việc sản xuất, cung ứng 

giống với tiêu thụ, chế biến sản 

phẩm dược liệu, thực hiện theo 

Quyết định số 331/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2019 của UBND 

tỉnh về cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam để hỗ trợ doanh nghiệp, 

HTX trong phát triển cây dược 

liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm; 

phát triển dược liệu phải 

hướng tới truy xuất nguồn gốc 

xuất xứ để tiếp cận thị trường 

xuất khẩu. 
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Tăng cường công tác vận 

động, tuyên truyền để người 

dân đăng ký lập hồ sơ xác định 

nguồn gốc giống sâm Ngọc 

Linh. Trên cơ sở đó chứng 

nhận cơ sở nuôi trồng nhân tạo 

và sử dụng chỉ dẫn địa lý sâm 

Ngọc Linh. Tạo cơ sở quan 

trọng cho việc quản lý chất 

lượng sâm Ngọc Linh trên địa 

bàn tỉnh hiện nay. 

Cần có cơ chế xác định giá cây 

sâm Ngọc Linh theo từng thời 

điểm, nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi để địa phương chủ 

động trong việc xác định giá 

cây sâm Ngọc Linh nhằm đảm 

bảo thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ. 

Ngoài ra, cần thúc đẩy việc nghiên 

cứu đánh giá tính phù hợp, hiệu 

quả cây Sâm Ngọc Linh bằng 

phương pháp nuôi cấy mô và di 

thực sâm Ngọc Linh trên địa bàn 

tỉnh để tiến đến thu hút doanh 

nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất cây 

giống, tạo nguồn giống đa dạng 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho việc 

phát triển cây sâm Ngọc Linh 

trong thời gian đến. 

09 Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017 về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và 

phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Nguồn kinh phí tỉnh cấp và đã giải 

ngân là 2.722 triệu đồng/ kế hoạch 

3.413 triệu đồng, đạt 80% so với kế 

hoạch 

Định hướng giai đoạn 2021 - 

2025: Đề nghị tiếp tục thực 

hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đã 
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tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025 

 

đặt ra tại Quyết định số 

34/QĐ-UBND ngày 

05/01/2018 của UBND tỉnh, 

cụ thể: 

+ Phát triển cây Quế Trà My: 

2.503 ha; trong đó: trồng tập 

trung là 1.048 ha, trồng phân 

tán là 1.455 ha. 

+ Hỗ trợ trồng xen: 612,8 ha. 

S+ Tổ chức các đợt tuyên 

truyền tập huấn: 25 đợt. 

 

10 Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 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  

 

 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

UBND tỉnh đã bố trí 23.499 triệu 

đồng để triển khai thực hiện Nghị 

quyết 

 

Để công tác quản lý, bảo vệ 

rừng mang tính chuyên nghiệp 

và hiệu quả trong thời gian 

đến, việc tiếp tục xây dựng cơ 

chế hỗ trợ công tác quản lý, 

bảo vệ rừng giai đoạn 2021-

2025 là hết sức cần thiết. 

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ 

cho Sở Nông nghiệp và PTNT 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính, các ngành, địa phương 

tổ chức đánh giá tình hình, kết 

quả thực hiện Nghị quyết số 

46/2018/NQ-HĐND và xây 

dựng cơ chế hỗ trợ nêu trên 

trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 

cuối năm. Hiện nay, UBND 

tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp 

và PTNT đang triển khai thực 

hiện các bước theo đúng quy 

định để trình HĐND tỉnh. 
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11 Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND ngày 

11/12/2014 quản lý và bảo trì kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ, kiên cố hóa 

mặt đường ĐH; Quyết định số 

09/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 ban 

hành Quy chế tài chính và quản lý xây 

dựng các công trình kiên cố hóa mặt 

đường các tuyến đường huyện trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2015 – 

2020 

 

Sở Giao thông 

vận tải 
Tổng kinh phí theo Đề án: 1.040.000 

triệu đồng. Ngân sách tỉnh phải đảm 

bảo: 702.21 tỷ đồng. Tổng kinh phí đã 

phân bổ: 702,21 tỷ đồng 

Đề nghị xây dựng Đề án mới 

để thực hiện cho giai đoạn tiếp 

2021-2025 

 

12 Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2015 Đề án giao thông nông 

thôn giai đoạn 2016-2020 

Sở Giao thông 

vận tải 

+ Tổng kinh phí theo Đề án: 477.000 

tỷ. Ngân sách tỉnh: 255 tỷ. Tổng kinh 

phí đã phân bổ: 255 tỷ. 

+ Dự kiến kinh phí thực hiện cho giai 

đoạn 2021-2025: Từ nguồn vốn hỗ trợ 

của ngân sách tỉnh (dự kiến khoảng 

250 tỷ đồng/năm), nguồn vốn ngân 

sách cấp huyện, cấp xã và nguồn vốn 

đóng góp của nhân dân. 

Đề nghị xây dựng Đề án mới 

để thực hiện cho giai đoạn 

2021-2025. Đồng thời thống 

nhất để UBND tỉnh giao Sở 

Giao thông vận tải triển khai 

Đề tài thực nghiệm nghiên cứu 

“Giải pháp sửa chữa mặt 

đường bê tông xi măng áp 

dụng cho giao thông nông thôn 

trên địa bàn tỉnh”. Kết quả 

nghiên cứu được báo cáo cùng 

với Đề án “Kiên cố hóa hệ 

thống đường GTNT trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2021 – 2025”. 

 

13 Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2008 của HĐND tỉnh về “Đổi 

mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác 

xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến 

năm 2015” và Nghị quyết số 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Tổng vốn theo Đề án: 50.000 tỷ đồng. 

Ngân sách tỉnh: 50 tỷ đồng. Tổng kinh 

phí đã bố trí: 13.164 tỷ đồng 

- 08 chính sách đề xuất tiếp tục 

thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật; Đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực; Thu hút cán bộ 
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124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 

sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 

113/2008/NQ-HĐND 

trẻ về làm việc tại HTX; Chính 

sách tín dụng; Thành lập mới, 

củng cố tổ chức HTX, THT; Đầu 

tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; Chính 

sách về đất đai; Chính sách khoa 

học-công nghệ và xúc tiến 

thương mại. 

- 05 chính sách đề xuất không 

thực hiện trong giai đoạn 2021-

2025: Chính sách hỗ trợ thuế thu 

nhập doanh nghiệp; Hỗ trợ đối 

với đội ngũ quản lý chủ chốt làm 

việc lâu năm trong hợp tác xã khi 

nghỉ việc; Khuyến khích cán bộ 

quản lý, khoa học kỹ thuật đang 

công tác tại các cơ quan Nhà 

nước về làm việc tại các hợp tác 

xã theo yêu cầu của cơ sở; Xây 

dựng chương trình trợ giúp hợp 

tác xã phát triển sản xuất, kinh 

doanh; Khuyến khích các HTX 

có chính sách riêng thu hút người 

có trình độ cao đẳng, đại học hoặc 

trên đại học và người có tay nghề 

cao về làm việc trong HTX. 

 

 

 

14 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 Quảng 

Nam giai đoạn 2018-2020 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

Tổng kinh phí theo đề án: 5.975 triệu 

đồng. Ngân sách tỉnh: 5.975 triệu 

đồng. Tổng kinh phí đã bố trí: 4.231 

triệu đồng 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 18 cho giai đoạn 2021 – 

2025 theo hướng rà soát, đánh 

giá và điều chỉnh, bổ sung để 

phù hợp với thực tiễn của tỉnh 
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và chuẩn nghèo giai đoạn 

2021-2025.  

- Điều chỉnh đối tượng được 

tuyển chọn làm cộng tác viên 

theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 2 Nghị quyết số 18: “2. 

Người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, thuộc 

một trong các hội, đoàn thể: 

Phụ nữ, Nông dân, Cựu Chiến 

binh, Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh được UBND 

cấp xã chọn làm cộng tác viên 

giảm nghèo.” Theo hướng chủ 

động cho cấp xã:“2. Người 

hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã có năng lực, đạo đức 

theo tiêu chuẩn quy định của 

UBND tỉnh được UBND cấp 

xã chọn làm cộng tác viên 

giảm nghèo.”, không nhất 

thiết như quy định hiện nay tại 

Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 

18 phải thuộc một trong các 

hội, đoàn thể: Phụ nữ, Nông 

dân, Cựu Chiến binh, Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh.  

- Điều chỉnh mức phụ cấp 

kiêm nhiệm của người theo 

dõi, thực hiện công tác giảm 

nghèo và cộng tác viên giảm 

nghèo cấp xã đảm bảo phù hợp 
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với Nghị quyết của HĐND 

tỉnh (đang xây dựng) về phụ 

cấp kiêm nhiệm người hoạt 

động không chuyên trách ở 

cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

- Trong thời gian chờ HĐND 

ban hành Nghị quyết mới điều 

chỉnh, bổ sung Nghị quyết 18, 

đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết 18 nhằm 

đảm bảo cho công tác theo dõi, 

tham mưu thực hiện công tác 

giảm nghèo ở cơ sở thường 

xuyên, liên tục, đảm bảo hoàn 

thành mục tiêu giảm nghèo của 

tỉnh; tiếp tục duy trì hoạt động 

của Văn phòng giảm nghèo 

của tỉnh, bổ sung biên chế cho 

Sở Lao động -  Thương binh và 

Xã hội để phân bổ cho Văn 

phòng giảm nghèo tỉnh nhằm 

đảm bảo đủ năng lực, tham 

mưu TU, HĐND và UBND 

tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiệt 

tốt công tác giảm nghèo giai 

đoạn 2021 – 2025. 

 

15 Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 

19/7/2016; Quyết định số 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 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

Tổng kinh phí bố trí thực hiện Nghị 

quyết số 12/2016/NQ-HĐND trong 

giai đoạn 2016-2019 là 

24.633.190.000 đồng. Năm 2020: 

16.607.470.000 đồng 

 

 Đề nghị cho tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 12/2016/NQ-

HĐND trong giai đoạn 2021-

2025 hoặc ban hành nghị quyết 

mới thay thế 
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16 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 Quảng Nam  

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

Nhu cầu kinh phí thực hiện là 

21.180.516 tỷ đồng, UBND tỉnh đã 

cấp năm 2019 cho các địa phương để 

thực hiện chi trả chính sách là 23,277 

tỷ đồng. Các địa phương đã thực hiện 

chi trả chính sách hỗ trợ cải thiện mức 

sống hàng tháng cho các đối tượng 

trong năm 2019 với kinh phí 19,363 

tỷ đồng. Nhu cầu năm 2021: 23.277 

triệu đồng 

Kính đề nghị HĐND tỉnh điều 

chỉnh bãi bỏ Khoản 5, Điều 2, 

Nghị quyết 49 để bổ sung các 

đối tượng người có công và 

bảo trợ xã hội nghèo phát sinh 

sau thời điểm Nghị quyết số 49 

có hiệu lực (ngày 20/12/2018) 

để các đối tượng này được tiếp 

cận, thụ hưởng Chính sách hỗ 

trợ cải thiện mức sống theo 

Nghị quyết số 49. Nâng mức 

sống trung bình từng khu vực 

để tính cấp bù số tiền chênh 

lệch mức trợ cấp ưu đãi người 

có công cách mạng theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị 

quyết 49 để đảm bảo phù hợp 

với chuẩn nghèo mới áp dụng 

cho giai đoạn 2021-2025, dự 

kiến ban hành trong năm 2020  

17 Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND 

ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 Hỗ 

trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích 

cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-

2020 

Sở Văn hóa – 

Thể thao và Du 

lịch 

Đã bố trí  được 79,326 tỷ đồng, đạt 91% 

so với kế hoạch. Tổng cộng các nguồn 

vốn ngân sách tỉnh, ngân sách địa 

phương và vốn khác (TP Đà Nẵng) 

được hơn 108,39 tỷ đồng. Nguồn ngân 

sách tỉnh đến nay đạt hơn 61,51 tỷ đồng. 

Nguồn ngân sách địa phương đạt hơn 21 

tỷ đồng. 

Nguồn hỗ trợ (TP Đà Nẵng) 08 tỷ đồng. 

Đề nghị kéo dài thực hiện đến 

năm 2021. Sẽ tham mưu ban 

hành Nghị quyết cho giai đoạn 

2022-2025 

 

18 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 

Sở Văn hóa – 

Thể thao và Du 

lịch 

Tổng kinh phí và phân kỳ thực hiện: 

91.922 triệu đồng 

Tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu 

tư hỗ trợ các hạng mục như 

trong Quyết định số 364/QĐ-

UBND ngày 31/01/2019 về 
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triển khai thực hiện Nghị quyết 

47/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh về 

quy định một số chính sách hỗ 

trợ phát triển du lịch miền núi 

tỉnh Quảng Nam đến năm 

2025. Các địa phương liên 

quan nghiên cứu kỹ các nội 

dung được hỗ trợ cho các điểm 

du lịch, chủ trì xây dựng kế 

hoạch, lập dự toán kinh phí hỗ 

trợ gửi các Sở, ngành có liên 

quan theo đúng thời gian quy 

định. 

 

 

19 Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019 Kỳ họp thứ 11, Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa IX, trong đó thống 

nhất chủ trương hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 

cho hoạt động phát triển đội bóng đá 

Quảng Nam 

 

Sở Văn hóa – 

Thể thao và Du 

lịch 

Với tổng kinh phí hỗ trợ tối đa 

khoảng 16 tỷ đồng, áp dụng hỗ trợ 

Huấn luyện viên, vận động 

Đề nghị tiếp tục tham mưu 

trình HĐND tỉnh ban hành Đề 

án Hỗ trợ phát triển Câu lạc bộ 

Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 

2021-2025. 

 

 

 

20 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định 

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 

 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Tổng kinh phí theo Đề án: Khoảng từ 

17 đến 20 tỷ đồng/năm. Nhu cầu năm 

2021: 20 tỷ đồng. 

Nguồn kinh phí đã thực hiện: Tổng: 

66.484.447 nghìn đồng, cụ thể: Năm 

2017: 13.757.115 nghìn đồng, năm 

2018: 16.737.602 nghìn đồng, năm 

2019: 17.698.879 nghìn đồng, năm 

2020: 18.250.850 ngìn đồng 

 Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo 

hướng: 

- Bổ sung quy định về kinh phí 

hỗ trợ cho giao viên hướng 

dẫn, học sinh có đề tài sáng tạo 

KHKT dự thi cấp quốc gia. 
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- Bổ sung quy định cụ thể mức 

hỗ trợ học tập, chi phí đi lại, ăn 

ở, dự thi đối với Học sinh giỏi 

Quốc gia được chọn dự thi 

vòng 2 chọn Học sinh giỏi 

Quốc tế và khu vực; cũng như 

chế độ hỗ trợ nếu học sinh 

được chính thức chọn để bồi 

dưỡng và thi Quốc tế. 

- Đề nghị điều chỉnh theo 

hướng tăng lên. Cụ thể, trước 

đây chỉ có 2 mức học bổng thì 

nay mở rộng thành 5 mức. 

Trong đó, mức cao nhất là học 

bổng bằng 10 lần mức thu học 

phí dành cho HS trong đội 

tuyển HS giỏi quốc gia của 

tỉnh (trước đây 5 lần; trong 

Nghị định 84/2020/NĐ-CP 

ngày 17/7/2020 quy định mức 

học bổng cấp cho học sinh một 

tháng tối thiểu 3 lần mức học 

phí)  

- Bổ sung định mức cụ thể chế 

độ hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên 

trực tiếp bồi dưỡng HSG vòng 

2 dự thi chọn đội tuyển thi 

Olympic quốc tế, khu vực 

Châu Á, Thái Bình Dương… 
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+ Điều chỉnh nâng mức hỗ trợ 

kinh phí dạy chuyên cho giáo 

viên các môn chuyên khác lên 

bằng giáo viên dạy các môn 

chuyên Toán, Ngữ văn, tiếng 

Anh (theo quan điểm: trách 

nhiệm như nhau thì mức hỗ trợ 

cũng bằng nhau). 

 

 

21 Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh về 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 giai đoạn 

2019-2021 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Kinh phí thực hiện: Tổng: 

136.456.972 nghìn đồng, cụ thể, năm 

học 2018-2019: 26.510.650; năm học 

2019-2020: 54.319.431, ước tình năm 

học 2020-2021: 55.626.891. 

 

Ban hành mới ngay sau khi 

Nghị quyết hết hiệu lực một 

phần vào ngày 31/5/2020. 

Thời gian thực hiện được tính 

theo năm học, cụ thể là 03 năm 

học, gồm: năm học 2021-

2022, 2022-2023 và 2023-

2024. Đối tượng áp dụng và 

chính sách hỗ trợ: như quy 

định tại Nghị quyết. 

 

 

 

22 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 

19/4/2017 của HĐND tỉnh về chính sách 

hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho 

viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2017 – 2021 

Sở Y tế Tổng kinh phí theo Đề án: Khoảng 

16.800.triệu đồng. Nhu cầu năm 

2021: 3.306 triệu đồng 

Đề nghị tiếp tục triển khai thực 

hiện chính sách thu hút nguồn 

nhân lực chất lượng cao, nhất 

là đối tượng bác sĩ. 

Cho phép đơn vị được thay đổi 

danh sách học viên tham dự 

đối với trường hợp viên chức 

có tên trong danh sách đã thay 
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đổi vị trí công tác hoặc bỏ việc 

nhưng vẫn đảm bảo đúng 

chuyên ngành, đối tượng đã 

đăng ký để phù hợp với tình 

hình thực tế tại đơn vị. 

 

23 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 ban tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2019-2025./. 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Tổng kinh phí đã hỗ trợ: 1.316 triệu 

đồng 

Đề nghị tiếp tục thực hiện 
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