
 

 

Phụ lục IV (03 Nghị quyết) 

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT ĐỀ NGHỊ DỪNG THỰC HIỆN  

(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 Thẩm quyền  

ban hành 

Đề xuất 

01 Nghị quyết số 125/2014/NQ-

HĐND ngày 11/7/2014 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 

Sở Công 

Thương 

Hằng năm, cân đối ngân sách 

tỉnh bố trí tối thiểu 10 tỷ 

đồng để hỗ trợ cho các địa 

phương trong việc xây mới, 

cải tạo, nâng cấp chợ. Việc 

triển khai thực hiện nguồn 

vốn hỗ trợ đầu tư chợ được 

thực hiện bắt đầu từ năm 

2016, đến nay đã có 21 chợ 

được hỗ trợ đầu tư với tổng 

mức vốn hỗ trợ là 24.815 

triệu đồng 

Cơ chế chính sách của 

tỉnh theo Luật Tổ chức 

HĐND&UBND năm 

2003; Luật Ngân sách 

nhà nước năm 2002 

Dừng thực hiện  

02 Nghị quyết số 36/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016; Nghị 

quyết số 13/2018/NQ-HĐND một 

số chế độ đối với thành phố Tam 

Kỳ, Hội An, Điện Bàn và huyện 

Núi Thành 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
Tổng kinh phí theo Đề án: 

820 tỷ. Ngân sách tỉnh: 820 

tỷ. Tổng kinh phí đã bố trí: 

879.855 triệu đồng 

Cơ chế, chính sách của 

tỉnh theo Luật Tổ chức 

chính quyền địa 

phương năm 2015; 

Luật Ngân sách nhà 

nước năm 2015 

Giai đoạn 2021 - 2025, do 

nguồn ngân sách tỉnh khó 

khăn, không đảm bảo hỗ 

trợ, do đó đề nghị chưa thực 

hiện chính sách hỗ trợ trong 

giai đoạn 2021 – 2025.  

 

 

03 Nghị quyết số 202/2016/NQ-

HĐND ngày 26/4/2016 cơ chế 

khuyến khích bảo tồn và phát triển 

một số cây dược liệu trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-

2020 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 
Nguồn vốn đầu tư: 

39.682.680 đồng. Ngân sách 

tỉnh: 39.682.680 đồng. Tổng 

kinh phí đã bố trí: 26.160 

triệu đồng 

Cơ chế, chính sách của 

tỉnh theo Luật Tổ chức 

chính quyền địa 

phương năm 2015; 

Luật Ngân sách nhà 

nước năm 2015. 

Dừng thực hiện 
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