
Phụ lục I
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH, 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH, ĐẦU TƯ CÔNG, TIÊU CHUẨN, 
CHẾ ĐỘ,  ĐỊNH MỨC NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      /11/2021
của UBND tỉnh Quảng Nam)

- Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

- Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 
2021;

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại câu lạc 
bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025;

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Quảng Nam về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành 
chính ; tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021;

- Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi 
nhiệm vụ, dự án trong hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi 
trường trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam quy định về tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo 
đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;

- Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện 
viên, vận động viên thể thao Đội tuyển năng khiếu tỉnh và Đội tuyển cấp huyện 
đang tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế 
dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh;
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- Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam quy định một số nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 
bàn tỉnh;

- Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp 
việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm 
định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm 
C sử dụng vốn ngân sách địa phương;

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách 
trung ương;

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách 
Trung ương;

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm 
C sử dụng vốn ngân sách địa phương;

- Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-
HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với 
người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Quảng Nam quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số 
đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện thực hiện trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam;

- Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền 
núi Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam quy định một số nội dung, mức chi tổ chức các giải thi đấu thể 
thao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp 
tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025;

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=817
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=817
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=816
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=816
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=815
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=815
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=815
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- Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam quy định một số chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo 
viên trường trung học phổ thông chuyên và các trường trung học phổ thông công 
lập, phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 
2021-2022 đến năm học 2025-2026;

- Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, 
sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các 
cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2026;

- Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc  hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và 
hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh;

- Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13 ngày 01 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định biên chế công chức trong các 
cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2021;

- Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án 
đầu tư công nhóm C;

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn 
ngân sách địa phương;

- Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử 
dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025;

- Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Quảng Nam sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-
HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, 
chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các 
công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=808
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http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=802
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=802
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=802
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=818
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=818
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- Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND  ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định mức thu dịch vụ và chính sách hỗ trợ điều trị 
nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam;

- Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng 
vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

- Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử 
dụng vốn ngân sách địa phương./.

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=833
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=833
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=833
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=838
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=838
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=836
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=836
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=831
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=831
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=839
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=839


Phụ lục II
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN 

KT-XH, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày      /11/2021

của UBND tỉnh Quảng Nam)

- Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2021;

- Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

- Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc công bố định mức dự toán đơn giá xây dựng công tác vận chuyển các 
loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc ban hành kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên 
địa bàn tỉnh năm 2021; 

- Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định 
số 25/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao 
động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019 – 
2021;

- Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị định 152/2018/NĐ-
CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện 
viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu;

- Công văn số 3864/UBND-KTTH ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Nam về việc tập trung triển khai và đẩy mạnh công tác quyết toán dự 
án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

- Công văn số 4106/UBND-NC ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 
về việc tập trung công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà 
nước còn tồn đọng;

- Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư 
công và quyết toán dự án hoàn thành các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà 
nước năm 2021;
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- Quyết định 1876/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam 
về việc phê duyệt phương án sắp xếp xe ô tô chức danh và phục vụ công tác chung 
tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc phê duyệt phương án sắp xếp xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) 
tỉnh Quảng Nam; 

- Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc ban hành quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng 
nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút đối 
với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên 
địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 
của UBND tỉnh;

- Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 
695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Quảng Nam về việc Quy định số lượng, mức chi hỗ trợ cán bộ xã, phường, thị 
trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng 
đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc ban hành quy định về quyết toán dự án hoàn thành các dự án 
khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh do các doanh nghiệp làm 
chủ đầu tư; 

- Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị 
trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về việc điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2020 kéo dài 
sang năm 2021 của các dự án do Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước làm chủ đầu 
tư./.




