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NGHỊ QUYẾT 

Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X , KỲ HỌP THỨ BẢY  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng11 năm 2019; 

  Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

 Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày … tháng … năm 2022 của UBND tỉnh 

đề nghị ban hành Nghị quyết quy ĐỊNH danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước áp dụng  trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm 

tra số ... /BC-HĐND ngày ... tháng ... năm 2022 của Ban ..... Hội đồng nhân dân 

tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như sau: 

1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực giáo dục và đào tạo.  

(Chi tiết theo phụ lục số I kèm theo) 

2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.  

(Chi tiết theo phụ lục số II kèm theo) 

3. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực y tế - dân số. 

(Chi tiết theo phụ lục số III kèm theo) 

4. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực thông tin và truyền thông,  

(Chi tiết theo phụ lục số IV kèm theo) 
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5. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.  

(Chi tiết theo phụ lục số V kèm theo) 

6. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực khoa học và công nghệ. 

(Chi tiết theo phụ lục số VI kèm theo) 

7. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

(Chi tiết theo phụ lục số VII kèm theo) 

8. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

(Chi tiết theo phụ lục số VIII kèm theo) 

9. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực hoạt động kinh tế, sự nghiệp khác.  

(Chi tiết theo phụ lục số IX kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ 

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 

này. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ 

họp thứ bảy thông qua ngày ... tháng ... năm 2022./. 

 
Nơi nhận:                                                          
- UBTVQH; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH; 

- Bộ Tài chính;  

- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh. 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 


