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BÁO CÁO
Về rà soát, đánh giá các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh

có hiệu lực thi hành đến năm 2020, 2021 thuộc lĩnh vực pháp chế 

Qua xem xét Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về 
kết quả rà soát, đánh giá một số Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành; 
Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 02/12/2020 đề xuất xử lý các Nghị quyết của 
HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành đến năm 2020, 2021 trên lĩnh vực pháp chế, Ban 
Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Đối với các Nghị quyết có giai đoạn thực hiện đến năm 2020
1.1. Đề nghị công bố hết hiệu lực đối với: Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với Đội công tác 
xã hội tình nguyện tại xã phường, thị trấn giai đoạn 2017–2020 do hết hiệu lực theo 
thời gian. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tổ chức đánh giá mô hình, hiệu quả hoạt 
động của các Đội công tác xã hội tình nguyện trong thời gian qua; trên cơ sở quy 
định, hướng dẫn của Trung ương và khả năng cân đối nguồn lực để xây dựng đề án 
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định làm cơ sở thực hiện giai đoạn tiếp theo.

1.2. Đề nghị tiếp tục thực hiện đến năm 2021 đối với: Nghị quyết số 
18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định về mức hỗ trợ đối 
với những người làm công tác giảm nghèo cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 
– 2020 cho đến khi có văn bản của cấp có thẩm quyền quy định về áp dụng chuẩn 
nghèo mới giai đoạn 2021-2025. 

2. Đối với các Nghị quyết có giai đoạn thực hiện đến năm 2021: 
2.1. Đề nghị công bố danh mục Nghị quyết hết hiệu lực đối với: Nghị quyết số 

40/2016/NQ-HĐND ngày 08/02/2016 của HĐND tỉnh về tổ chức, xây dựng, huấn 
luyện, hoạt động, chế độ đối với dân quân tự vệ và nhiệm vụ chi các cấp ngân sách 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021; đồng thời đề nghị ban hành nghị 
quyết áp dụng cho giai đoạn tiếp theo. Do các văn bản pháp lý làm cơ sở ban hành 
nghị quyết đã hết hiệu lực thi hành và đã được thay thế bằng văn bản mới1.

2.2. Đề xuất tiếp tục thực hiện đến năm 2021 đối với: Nghị quyết số 
19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ nâng cao hiệu 
quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2018 – 2021. Do hiện nay, các văn bản làm căn cứ để ban hành các 
quy định của Nghị quyết vẫn còn hiệu lực. Khi các văn bản quy định về nội dung, 
mức chi dẫn chiếu để áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

1 Luật dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn gồm: Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối 
với dân quân tự vệ; Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện 
một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.



Trên đây là báo cáo về rà soát, đánh giá các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành có 
hiệu lực thi hành đến năm 2020, 2021 trên lĩnh vực pháp chế, kính báo cáo HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, CV;
- Lưu VT.

TM. BAN PHÁP CHẾ 
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao



DANH MỤC NGHỊ QUYẾT ĐỀ XUẤT

Stt Nghị quyết Ban Pháp chế đề xuất
1 Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 

về tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chế 
độ đối với dân quân tự vệ và nhiệm vụ chi của các 
cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2017-2021

Công bố hết hiệu lực. 
Đề nghị ban hành Nghị quyết 
mới cho giai đoạn tiếp theo 

2 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 quy định mức kinh phí hỗ trợ đối với 
Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị 
trấn giai đoạn 2017-2020

Công bố hết hiệu lực. 
Đề nghị đánh giá hiệu quả hoạt 
động của Đội công tác xã hội 
tình nguyện để làm căn cứ đề 
xuất ban hành Nghị quyết mới 
cho giai đoạn tiếp theo

3 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 
quy định mức chi hỗ trợ đối với người làm công tác 
giảm nghèo ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2018-2020

Đề nghị tiếp tục thực hiện đến 
năm 2021 khi Trung ương có 
quy định chính sách mới.

4 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 
quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai 
nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2021

Đề nghị tiếp tục thực hiện.
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