
Phụ lục III (20 Nghị quyết) 

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC ĐỂ BAN HÀNH VĂN BẢN 

HÀNH CHÍNH HOẶC TÍCH HỢP VÀO QUY HOẠCH TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 

(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 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 

 

Sở Công Thương  Công bố hết hiệu lực 

02 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 

 

Sở Công Thương  Công bố hết hiệu lực; Tích 

hợp vào Quy hoạch tỉnh 

03 Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND ngày 

04/7/2013 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 

số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về 

quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam 

Sở Công Thương  Công bố hết hiệu lực 

04 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 

12/7/2012 về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư 

dân Quảng Nam 

 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
 Hiện nay, qua rà soát các nội 

dung công việc có liên quan 

đến kiện toàn, sắp xếp các 

Quỹ, còn nội dung UBND 

tỉnh ủy thác quản lý hoạt 

động và nguồn vốn các Quỹ 

cho Quỹ Đầu tư phát triển 

Quảng Nam và đang được 

các cơ quan đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện, cụ 
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thể: Quỹ đầu tư phát triển 

Quảng Nam đã phối hợp với 

Sở Tài chính và các cơ quan 

đơn vị có liên quan (theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại công 

văn số 326/UBND-KTTH 

ngày 17/01/2019) dự thảo 

các Quyết định ủy thác và 

tham mưu UBND tỉnh ban 

hành theo kế hoạch (Sở Tài 

chính trình UBND tỉnh). Đề 

nghị công bố hết hiệu lực 

05 Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định 

số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng 

tháng đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Sở Nội vụ  Ngày 21/4/2020, HĐND tỉnh 

đã ban hành Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND Quy 

định mức phụ cấp, phụ cấp 

kiêm nhiệm đối với người 

hoạt động không chuyên 

trách ở thôn, tổ dân phố, 

Công an viên, Thôn/Khối đội 

trưởng; mức bồi dưỡng, bồi 

dưỡng kiêm nhiệm đối với 

người trực tiếp tham gia công 

việc của thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam thay 

thế Nghị quyết số 

43/2018/NQ-HĐND. Do đó, 

đề nghị công bố hết hiệu lực 

đối với Nghị quyết số 

43/2018/NQ-HĐND  

06 Nghị quyết 44/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018  của HĐND tỉnh về bãi bỏ tiết 

3, điểm 2, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 

30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 

của HĐND tỉnh và quy đinh mức hỗ trợ 

Sở Nội vụ  Đã thực hiện xong. Đề nghị 

Công bố hết hiệu lực 
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một lần đối với những người hoạt động 

không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Nghị 

quyết số 60/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ người hoạt 

động không chuyên trách ở thôn, tổ dân 

phố thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp 

xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam 

 

07 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 số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 

năm 2012 của Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

 Công bố hết hiệu lực 

08 
Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 

04/7/2013 Về Quy hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2011 – 2020 và Nghị quyết số 44/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 sẽ hết hiệu lực 

vào ngày 31/12/2020.  

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 
 

Công bố hết hiệu lực,  tích 

hợp vào Quy hoạch tỉnh 

Quảng Nam theo quy định 

của Luật Quy hoạch, do đó 

các Nghị quyết này sẽ không 

được tiếp tục xây dựng mới 

trong thời gian đến. 

09 Nghị quyết số 194/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 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 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 
Tổng kinh phí theo Đề 

án: 2.162.989 triệu đồng. 

Ngân sách tỉnh 297.277 

triệu đồng. Tổng kinh 

phí đã bố trí: 32.900 

triệu đồng. 

 

- Đề xuất tiếp tục triển khai cơ chế 

bằng hình thức đầu tư hỗ trợ gián 

tiếp cho người dân thông qua việc 

tổ chức liên kết sản xuất của tổ 

chức HTX của địa phương với 

doanh nghiệp để tổ chức sản xuất 

gắn với liên kết tiêu thụ và chế 

biến sản phẩm trong thời gian 

đến. 
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- Cây Sâm Ngọc Linh được 

xem là sản phẩm Quốc gia 

nằm trên địa bàn 02 tỉnh 

Quảng Nam và Kon Tum; do 

đó, kính đề nghị UBND tỉnh 

kiến nghị cấp có thẩm quyền 

cho phép xây dựng Quy hoạch 

Bảo tồn và Phát triển cây Sâm 

Ngọc Linh trên địa bàn 02 tỉnh 

Quảng Nam, Kon tum và đưa 

vào quy hoạch vùng theo quy 

định tại Luật quy hoạch năm 

2017. 

10 Nghị quyết 19/2016/NQ-HĐND ngày 

19/7/2016 Quy hoạch phát triển ngành 

thủy sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 

và tầm nhìn năm 2030, Quyết định số 

286/QĐ-UBND  

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Giai đoạn 2016-2020: 

Tổng nguồn vốn đầu tư 

là 2.783 tỷ đồng, trong 

đó: vốn ngân sách là 653 

tỷ đồng; nguồn vốn khác 

là 2.130 tỷ đồng. 

Tích hợp Quy hoạch phát 

triển ngành thủy sản vào Quy 

hoạch chung của tỉnh Quảng 

Nam theo quy định của Luật 

Quy hoạch 

11 Nghị quyết số 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; 

Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 126/2014/NQ-HĐND 

Sở Xây dựng  Tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết. Đồng thời, giai đoạn từ 

nay đến khi có Quy hoạch 

tỉnh, trường hợp có nhu cầu 

cần thiết phải bổ sung quy 

hoạch, các địa phương chủ 

động đề xuất để Sở Xây dựng 

phối hợp các Sở, ngành liên 

quan kiểm tra, tham mưu 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem 

xét, giải quyết từng trường 

hợp cụ thể. 
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12 Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2014; Nghị quyết số 07/NQ-

HĐND ngày 19/7/2014 Chương trình 

phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 

Sở Xây dựng Tổng nguồn vốn đầu tư 

xây dựng nhà ở giai 

đoạn 2013-2020 theo 

Nghị Quyết: dự kiến 

khoảng 54.409 tỷ đồng, 

bao gồm: Vốn ngân sách 

nhà nước, vốn ngoài 

ngân sách và vốn tự có 

của nhân dân. 

 

Thực hiện Công văn số 

473/BXD-QLN ngày 

11/3/2019 của Bộ Xây dựng, 

trong đó: đối với các địa 

phương đã có Chương trình, 

Kế hoạch phát triển nhà ở 

nhưng chưa có giai đoạn 

2020-2030 thì tổ chức xây 

dựng, điều chỉnh chương 

trình, kế hoạch phát triển nhà 

ở. Hiện nay, Sở Xây dựng 

đang rà soát để báo cáo 

UBND tỉnh chủ trương về 

việc xây dựng, điều chỉnh 

chương trình, kế hoạch phát 

triển nhà ở tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2020-2030. 

13 Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND 

ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh v/v thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng 

Nam. 

Sở Tài chính  Đến nay, Quỹ Bảo lãnh tín 

dụng doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tỉnh Quảng Nam đã bàn 

giao hồ sơ sổ sách, nguồn 

vốn hoạt động của Quỹ cho 

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, 

không thành lập tổ chức bộ 

máy riêng.  

Đề nghị công bố hết hiệu lực 

14 Nghị quyết số 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 

 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
 Tích hợp Quy hoạch tỉnh 
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15 Nghị quyết số 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 

Sở Giao thông vận tải  Theo Luật quy hoạch, lĩnh 

vực Giao thông vận tải sẽ 

được tích hợp vào Quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh 

đang triển khai lập quy hoạch 

kinh tế - xã hội, khi quy 

hoạch trong lĩnh vực Giao 

thông vận tải được tích hợp 

vào quy hoạch kinh tế - xã 

hội thì sẽ công bố hết hiệu lực 

Nghị quyết này. 

16 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 

Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch 
 Công bố hết hiệu lực thi 

hành. Lập Đề án phát triển sự 

nghiệp văn hóa tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021 – 2030. 

 

17 Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND 

ngày 29/4/2008 và 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 

Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch 
Tổng kinh phí theo Đề 

án: 85.300 triệu đồng. 

Ngân sách tỉnh: 58.299 

triệu đồng 

Công bố hết hiệu lực thi 

hành Nghị quyết, đề nghị 

HĐND tỉnh Nghị quyết 

mới, ưu tiên đầu tư phân bổ 

kinh phí thực hiện một số giải 

pháp phục hồi ngành du lịch 

sau dịch; theo đó điều chỉnh 

chỉ tiêu, mục tiêu thực hiện 

cho giai đoạn 2021-2025. 

18 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 

09/12/2011 về Quy hoạch phát triển sự 

nghiệp thể thao tỉnh Quảng Nam đến năm 

2020, tầm nhìn 2025 

Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch 
 Công bố hết hiệu lực Nghị 

quyết này và UBND tỉnh ban 

hành Đề án phát triển sự 

nghiệp thể dục, thể thao tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2022-

2030. 

19 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 

19/9/2012 Quy hoạch phát triển sự 

Sở Y tế Tổng kinh phí theo đề 

án: 1.007.920 triệu đồng, 

Tiếp tục xây dựng Đề án phát 

triển sự nghiệp y tế, dân số 
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nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025 

Ngân sách tỉnh: 379.700 

triệu đồng. Tổng kinh 

phí đã phân bổ: 221.203 

triệu đồng. 

giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 nhằm 

huy động nguồn lực, đảm bảo 

sự đầu tư đồng bộ, toàn diện, 

chuyên sâu để xây dựng, phát 

triển hệ thống y tế theo 

hướng hiện đại, toàn diện để 

đáp ứng các tiêu chuẩn Quốc 

gia và Quốc tế trên các lĩnh 

vực của y tế, đáp ứng được 

nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khoẻ nhân dân 

trong tình hình mới, góp 

phần vào sự nghiệp phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh. 

 

20 Đối với Nghị quyết 162/2010/NQ-

HĐND ngày 08/7/2010 (NQ 162) về 

Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 

 

Sở GDĐT  Căn cứ khoản 3 Điều 27 của 

Luật Quy hoạch năm 2019, 

quy hoạch ngành giáo dục 

được lồng ghép vào trong 

quy hoạch của tỉnh; hơn 

nữa, UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 

2428/QĐ-UBND ngày 

04/9/2020 phê duyệt Đề án 

rà soát, sắp xếp lại các 

trường, điểm trường, lớp 

học gắn với việc bố trí đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên ngành giáo 

dục trên địa bàn theo tinh 

thần Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 

của Ban Chấp hành Trung 
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ương khóa XII về tiếp tục 

đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp 

công, vì vậy, đề nghị công 

bố hết hiệu lực 
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