
Phụ lục II (21 Nghị quyết) 

DANH MỤC TÓM TẮT CÁC NGHỊ QUYẾT CĂN CỨ VĂN BẢN QPPL CẤP TRÊN ĐỂ BAN HÀNH 

(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 53/2012/NQ-

HĐND ngày 19/10/2012 về 

sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

137/2009/NQ-HĐND ngày 22 

tháng 7 năm 2009 của HĐND 

tỉnh Khóa VII về quy định 

mức phụ cấp cho Bảo vệ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

 

Công an tỉnh  Theo quy định tại điểm 1.1 

khoản 1 mục VII Thông tư 

liên tịch số 02/2007/TTLT-

BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 

01 tháng 3 năm 2007 của Bộ 

Công an, Bộ Lao động - 

Thương Binh và Xã hội, Bộ 

Tài chính về hướng dẫn thực 

hiện Nghị định 

số 38/2006/NĐ-CP ngày 14 

tháng 7 tháng 2006 của Chính 

phủ về Bảo vệ dân phố (văn 

bản này còn hiệu lực thi hành) 

- Đề nghị tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết 53/2012/NQ -

HĐND của HĐND tỉnh. 

 

- Cho Bảo vệ dân phố được 

hưởng chế độ trực đêm, 

trực sẵn sàng chiến đấu, 

tuần tra kiểm soát địa bàn. 

 

02 Nghị quyết 122/2014/NQ-

HĐND ngày 11/7/2014 của 

HĐND tỉnh quy định mức chi 

đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng 

đối với một số đối tượng do 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp 

tỉnh, cấp huyện. 

Sở Tài chính  Theo quy định tại khoản 3 

Điều 6 Quyết định 

số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 

tháng 12 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về Quy định 

chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, 

chúc mừng đối với một số đối 

tượng do Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp 

tỉnh, cấp huyện thực hiện (Văn 

ban này còn hiệu lực thi hành) 

Sửa đổi điểm a Khoản 3 

Điều 1; hủy bỏ đối tượng 

áp dụng tại Nghị quyết 

122/2014/NQ-HĐND đối 

với người có uy tín tiêu 

biểu trong đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

03 Nghị quyết 169/2015/NQ-

HĐND ngày 7/7/2015 quy 

định mức chi thực hiện công 

Sở Tài chính  Theo quy định tại khoản 2 

Điều 6 Thông tư liên tịch 

số 100/2014/TTLT-BTC-

Sửa đổi, bổ sung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-38-2006-nd-cp-bao-ve-dan-pho-11304.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-76-2013-qd-ttg-che-do-chi-don-tiep-chuc-mung-uy-ban-trung-uong-mat-tran-216265.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-lien-tich-100-2014-ttlt-btc-btp-du-toan-quan-ly-quyet-toan-kinh-phi-hoa-giai-o-co-so-246522.aspx
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tác hòa giải cơ sở trên địa bàn 

tỉnh 

 

BTP ngày 30 tháng 7 năm 

2014 của Liên Bộ Tài chính và 

Bộ Tư pháp quy định việc lập 

dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí ngân 

sách nhà nước thực hiện công 

tác hòa giải ở cơ sở (Văn bản 

này còn hiệu lực thi hành) 

04 Nghị quyết số 203/2016/NQ-

HĐND ngày 26/4/2016 về thu 

tiền bảo vệ, phát triển đất 

trồng lúa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam 

Sở Tài chính   Theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 5 Thông tư 

số 18/2016/TT-BTC ngày 21 

tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định 

số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 

tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý sử dụng đất 

trồng lúa (Văn bản này còn 

hiệu lực thi hành) 

Sửa đổi, bổ sung 

05 Nghị quyết số 06/2019/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 Quy 

định mức chi thực hiện các 

nhiệm vụ của Chương trình 

mục tiêu ứng phó với biến đổi 

khí hậu và tăng trưởng xanh 

giai đoạn 2016-2020 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam 

Sở Tài chính  Theo quy định tại Khoản 3, 

Điều 4 Thông tư số 

70/2018/TT-BTC ngày 

08/8/2018 của Bộ  Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chương trình mục tiêu ứng 

phó với biến đổi khí hậu và 

tăng trưởng xanh giai đoạn 

2016-2020; Quyết định số 

1670/QĐ-TTg ngày 

31/10/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Tiếp tục thực hiện cho đến 

khi Trung ương ban hành 

văn bản mới sẽ tham mưu 

ban hành văn bản cho phù 

hợp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/thong-tu-lien-tich-100-2014-ttlt-btc-btp-du-toan-quan-ly-quyet-toan-kinh-phi-hoa-giai-o-co-so-246522.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/thong-tu-18-2016-tt-btc-huong-dan-thuc-hien-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-302090.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-35-2015-nd-cp-ve-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-271072.aspx
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06 Nghị quyết số 193/2015/NQ-

HĐND ngày 11/12/2015 Quy 

định mức hỗ trợ các hoạt động 

về phát triển sản xuất và dịch 

vụ nông thôn, giai đoạn 2016-

2020 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 Theo quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 6 hông tư liên 

tịch số 26/2014/TTLT-BTC-

BCT ngày 18 tháng 02 năm 

2014 của Liên Bộ Tài chính, 

Công thương hướng dẫn trình 

tự lập, quản lý, sử dụng kinh 

phí khuyến công quốc gia và 

kinh phí khuyến công địa 

phương (Văn bản này đã hết 

hiệu lực thi hành) 

Đề nghị công bố hết hiệu 

lực 

07 Nghị quyết số 13/2019/NQ-

HĐND ngày 29/11/2019 Quy 

định mức giá sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2019 – 2020    

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 
Theo quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 35 Luật Thủy lợi 

ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

quy định tại điểm đ khoản 3 

Điều 20 Nghị định số 

96/2018/NĐ-CP ngày 

30/6/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết về giá sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền 

sử dụng sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi; thực hiện 

quy định  

Nghị quyết sẽ hết hiệu lực 

vào ngày 31/12/2020; 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở 

Nông nghiệp và PTNT xây 

dựng Nghị quyết mới và 

trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 

lần thứ 18, HĐND tỉnh 

khoá IX (theo Công văn số 

4618/UBND-KTTH ngày 

11/8/2020 của UBND 

tỉnh). 

 

08 Nghị quyết 14/2018/NQ-

HĐND ngày 19/7/2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quy 

định một số nội dung, mức chi 

từ ngân sách nhà nước hỗ trợ 

thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia Giảm nghèo bền 

vững, giai đoạn 2018 - 2020 

trên địa bàn tỉnh 

Sở NN&PTNT Tổng mức đầu tư 194 

dự án: 

49.673.566.000 

đồng, trong đó ngân 

sách nhà nước đầu tư 

38.263.278.000 

đồng. Tổng số dự án 

đã được UBND cấp 

huyện phê duyệt, 

Theo quy định tại điểm a 

khoản 2 Điều 2 Thông tư 

số 15/2017/TT-BTC ngày 15 

tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử 

dụng kinh phí sự nghiệp thực 

hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia Giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2016 – 2020 

Do Nghị quyết quy định cụ 

thể một số nội dung, mức 

chi thực hiện Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền 

vững trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2018-2020; đồng thời 

Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững cũng sẽ kết 

thúc giai đoạn 2016-2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-lien-tich-26-2014-ttlt-btc-bct-lap-quan-ly-su-dung-kinh-phi-khuyen-cong-quoc-gia-dia-phuong-222017.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-lien-tich-26-2014-ttlt-btc-bct-lap-quan-ly-su-dung-kinh-phi-khuyen-cong-quoc-gia-dia-phuong-222017.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-15-2017-tt-btc-chuong-trinh-quoc-gia-giam-ngheo-ben-vung-2016-2020-326837.aspx
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triển khai và giải 

ngân: 101dự án, tổng 

mức đầu tư 

24.611.450.000 

đồng, trong đó ngân 

sách hỗ trợ 

18.170.942.000 

đồng, cụ thể: Năm 

2018: 81 dự án, số 

tiền ngân sách giải 

ngân: 

15.338.933.000 

đồng; Năm 2019: 20 

dự án, số tiền ngân 

sách giải ngân: 

1.814.835.000 đồng 

(Văn bản này còn hiệu lực thi 

hành) 

nên hiệu lực của Nghị 

quyết đến hết năm 2020. 

Khi có văn bản hướng dẫn 

thực hiện các Đề án mới 

của Trung ương về lĩnh vực 

giảm nghèo sẽ tham mưu 

ban hành Nghị quyết mới 

để thực hiện trên địa bàn 

tỉnh. 

 

09 
Nghị quyết số 183/2015/NQ-

HĐND ngày 11/12/2015 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về 

nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ chi đầu tư phát 

triển từ nguồn vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản tập trung giai 

đoạn 2016 - 2020 

 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Tổng nguồn vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản 

tập trung giai đoạn 

2016 - 2020 phân bổ 

cho cấp huyện là 

1.854,404 triệu đồng; 

trong đó, năm 2016 

phân bổ 300 triệu 

đồng, năm 2017 phân 

bổ 330 triệu đồng, 

năm 2018 phân bổ 

363 triệu đồng, năm 

2019 phân bổ 410,192 

triệu đồng, năm 2020 

phân bổ 451,212 triệu 

đồng. 

Khoản 4, Điều 3 Quyết định 

số 40/2015/QĐ-TTg ngày 

14/9/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ. Hiện nay, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đang xây 

dựng dự thảo trình Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021-2025. 

Theo đó, sau khi Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quyết 

định nêu trên, là cơ sở để 

tỉnh Quảng Nam sẽ xây 

dựng nguyên tắc, tiêu chí và 

Ban hành Nghị quyết mới 

thực hiện  giai đoạn 2021-

2025. 
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 định mức phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách 

nhà nước tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2021-2025. 
10 Nghị quyết số 48/2017/NQ-

HĐND  ngày 07/12/2017 của 

HĐND tỉnh ban hành Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí và 

định mức phân bổ vốn đầu tư 

phát triển thuộc nguồn vốn 

ngân sách Trung ương, ngân 

sách tỉnh thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam 

 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tổng nguồn vốn theo 

kế hoạch bố trí để 

thực hiện Nghị quyết 

số 48/2017/NQ-

HĐND ngày 

07/12/2017 (bao gồm 

ngân sách trung ương 

và ngân sách tỉnh): 

1.049.500 triệu đồng 

(ngân sách trung 

ương: 910.000 triệu 

đồng; ngân sách tỉnh: 

139.500 triệu đồng) 

phân bổ cho 203 xã 

triển khai Chương 

trình trên toàn tỉnh 

giai đoạn 2018-2020. 

Thực tế, tổng nguồn 

vốn đã bố trí thực 

hiện Nghị quyết số 

48/2017/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017 là 

1.650.903 triệu đồng 

(ngân sách trung 

ương: 910.000 triệu 

đồng; ngân sách tỉnh: 

740.903 triệu đồng); 

vốn ngân sách trung 

ương bố trí đủ theo 

kế hoạch vốn trung 

Theo quy định tại khoản 2 

Điều 5 Quyết định 

số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 

tháng 4 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020 (Văn bản này còn 

hiệu lực thi hành) 

Các cơ quan Trung ương 

chưa có văn bản quy định 

ban hành các nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ 

vốn ngân sách Nhà nước và 

tỷ lệ vốn đối ứng của ngân 

sách địa phương thực hiện 

Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025. Do vậy, 

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở 

Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ 

động phối hợp với các sở, 

ban, ngành tham mưu 

HĐND tỉnh điều chỉnh mức 

phù hợp với từng địa 

phương sau khi Trung 

ương ban hành các quy 

định cụ thể. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-12-2017-qd-ttg-phan-bo-ty-le-von-doi-ung-ngan-sach-xay-dung-nong-thon-moi-2016-2020-347285.aspx


6 

 

 

 

hạn giai đoạn 2016-

2020, nguồn ngân 

sách tỉnh vượt kế 

hoạch đề ra 513% 

(740.903 triệu 

đồng/139.500 triệu 

đồng) ưu tiên bố trí 

vốn hỗ trợ các xã 

phấn đấu đạt chuẩn 

NTM theo lộ trình từ 

nguồn cải cách tiền 

lương, nguồn vượt 

thu – tiết kiệm chi 

trong giai đoạn 2018-

2020 

11 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 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

Tổng kinh phí: 3.265 

triệu đồng. Ngân 

sách tỉnh: 3.265 triệu 

đồng. Tổng kinh phí 

đã bố trí: 2.156 triệu 

đồng 

Theo quy định tại khoản 2 

Điều 12 Thông tư liên tịch 

số 24/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 

22 tháng 10 năm 2012 của Bộ 

Lao động- Thương binh và Xã 

hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài 

chính quy định thành lập, giải 

thể, tổ chức hoạt động và chế 

độ, chính sách đối với Đội 

Công tác xã hội tình nguyện 

tại xã, phường, thị trấn (Văn 

bản này còn hiệu lực thi hành) 

Sau khi kết thúc giai đoạn 

theo Nghị quyết số 

41/2016/NQ-HĐND, cho 

phép xây dựng Đề án để 

trình HĐND tỉnh xem xét 

bố trí kinh phí tiếp tục hỗ 

trợ thành lập Đội CTXHTN 

cho các địa phương ở giai 

đoạn tiếp theo (giai đoạn 

2021 – 2025), với mức kinh 

phí hỗ trợ cho các thành 

viên và tổ chức các hoạt 

động phù hợp hơn, đảm bảo 

thực hiện nhiệm vụ được 

giao. 

12 Nghị quyết số 08/2017/NQ-

HĐND ngày 19/4/2017 của 

HĐND tỉnh ban hành Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí và 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

Phân bổ 1.737, 582 tỷ 

đồng để thực hiện 

Chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững 

Theo quy định tại khoản 1 

Điều 14 Quyết định 

số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 

tháng 10 năm 2016 của Thủ 

Thực hiện theo văn bản của 

Trung ương 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-24-2012-ttlt-bldtbxh-bnv-btc-quy-dinh-thanh-lap-giai-the-150081.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-24-2012-ttlt-bldtbxh-bnv-btc-quy-dinh-thanh-lap-giai-the-150081.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-48-2016-qd-ttg-von-ngan-sach-trung-uong-ty-le-von-doi-ung-giam-ngheo-2016-2020-328072.aspx
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định mức phân bổ vốn đầu tư 

phát triển và kinh phí sự 

nghiệp nguồn ngân sách nhà 

nước thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2016 – 

2020 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

giai đoạn 2016-2020, 

trong đó nguồn ngân 

sách trung ương là 

1.579,211 tỷ đồng, 

nguồn ngân sách tỉnh 

bố trí đối ứng thực 

hiện (theo quy định 

tại Điều 6, Quyết 

định số 48/2016/QĐ-

TTg) là 158,370 tỷ 

đồng. 

tướng Chính phủ Ban hành 

Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 

định mức phân bổ vốn ngân 

sách trung ương và tỷ lệ vốn 

đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 

2016-2020 (văn bản còn hiệu 

lực thi hành) 

13 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 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

Trong năm 2019, 

ngân sách tỉnh đã bố 

trí cho Sở LĐ-

TB&XH với tổng số 

tiền là 1.718.000.000 

đồng. Trong năm 

2020, ngân sách tỉnh 

tiếp tục bố trí cho Sở 

LĐ-TB&XH với 

tổng số tiền là 500 

triệu đồng.  

Theo quy định tại khoản 2 

Điều 6 Nghị định 

số 26/2016/NĐ-CP ngày 06 

tháng 4 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chế độ trợ cấp, 

phụ cấp đối với công chức, 

viên chức và người lao động 

làm việc tại các cơ sở quản lý 

người nghiện ma túy, người 

sau cai nghiện ma túy và cơ 

sở trợ giúp xã hội công lập; 

Điểm c khoản 1 Điều 30 Luật 

Ngân sách nhà nước ngày 25 

tháng 6 năm 2015; quy định 

tại Khoản 3 Điều 21 Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 12 năm 2016 

của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước 

(Các văn bản này đều còn 

hiệu lực thi hành) 

Kính đề nghị HĐND tỉnh: 

- Bổ sung thêm nội dung 

vào Nghị quyết: bổ sung 

kinh phí đầu tư cho 04 

Điểm tư vấn được thành lập 

trên cơ sở bổ sung thêm 

chức năng, nhiệm vụ tư vấn 

điều trị nghiện ở cộng đồng 

ở các cơ sở điều trị, cấp 

phát thuộc Methadone tại 

các địa phương: Tam Kỳ, 

Điện Bàn, Tiên Phước, 

Thăng Bình để đảm bảo các 

điều kiện cần thiết thực 

hiện tốt chức năng, nhiệm 

vụ được giao, định mức hỗ 

trợ bằng định mức đầu tư 

thành lập Điểm tư vấn tại 

thành phố Hội An 

(140.000.000 đồng/điểm).  

- Sớm bố trí kinh phí để tiếp 

tục đầu tư xây dựng các 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-26-2016-nd-cp-tro-phu-cap-cong-vien-chuc-nguoi-lao-dong-co-so-quan-ly-nguoi-nghien-ma-tuy-308262.aspx
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hạng mục còn lại theo Nghị 

quyết (khu cai nghiện tự 

nguyện) cho Cơ sở cai 

nghiện ma tuý Quảng Nam, 

để đảm bảo cơ sở vật chất 

tiếp nhận đối tượng cai 

nghiện tự nguyện theo chỉ 

tiêu Nghị quyết đề ra.   

14 Nghị quyết số 13/2017/NQ-

HĐND ngày 19/4/2017 của 

HĐND tỉnh về Chính sách 

khuyến khích thoát nghèo bền 

vững giai đoạn 2017 – 2021 

 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

Tổng kinh phí do 

ngân sách tỉnh cấp 

cho các địa phương 

trong 03 năm (2018, 

2019 và 2020) là 

345,869382 tỷ đồng 

(năm 2018: 

83,463941 tỷ đồng; 

năm 2019: 

120,878441 tỷ đồng; 

năm 2020: 141,527 

tỷ đồng). 

Theo quy định tại Điều 3 Nghị 

quyết số 76/2014/QH13 ngày 

24 tháng 6 năm 2014 của 

Quốc hội về đẩy mạnh thực 

hiện mục tiêu giảm nghèo bền 

vững đến năm 2020; quy định 

tại điểm đ khoản 3 Điều 3 

Quyết định số 59/2015/QĐ-

TTg ngày 19 tháng 11 năm 

2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều áp 

dụng cho giai đoạn 2016 – 

2020 (Các văn bản này đều 

còn hiệu lực thi hành) 

- Kính đề nghị HĐND tỉnh 

tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 13 cho giai đoạn 

2021-2025 theo hướng rà 

soát, đánh giá và điều 

chỉnh, bổ sung để phù hợp 

với thực tiễn của tỉnh và 

chuẩn nghèo giai đoạn 

2021 - 2025.  

- Đề nghị sửa đổi, bổ sung 

một số điều, khoản tại Nghị 

quyết 13, cụ thể như sau: 

+ Sửa đổi, bổ sung  đối 

tượng áp dụng theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 1 

của Nghị quyết số 13 để phù 

hợp với chuẩn nghèo mới 

áp dụng cho giai đoạn 

2021-2025 của Thủ tướng 

Chính phủ (thay thế chuẩn 

nghèo giai đoạn 2016-2020 

tại Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg), trong 

đó bổ sung thêm đối tượng 

đăng ký thoát nghèo là hộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-59-2015-qd-ttg-chuan-ngheo-tiep-can-da-chieu-ap-dung-2016-2020-296044.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-59-2015-qd-ttg-chuan-ngheo-tiep-can-da-chieu-ap-dung-2016-2020-296044.aspx
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nghèo phát sinh trong kỳ 

điều tra (ngoài hộ nghèo 

trong danh sách năm gốc) 

có thời gian tính đến thời 

điểm đăng ký thoát nghèo 

bền vững tối thiểu là 02 

năm.  

+ Sửa đổi, bổ sung chính 

sách quy định tại điểm a, 

Khoản 1, Điều 3; điểm b, 

Khoản 1, Điều 4, Nghị 

quyết 13 để phù hợp với 

mức vay theo quy định hiện 

nay của Trung ương, cụ thể 

như sau:  

+ Điều chỉnh điểm a, Khoản 

1, Điều 3, Nghị quyết 13 lại 

như sau: ”a) Hỗ trợ 100% 

lãi suất vay vốn để phát 

triển sản xuất, kinh doanh 

tại Ngân hàng Chính sách 

xã hội đối với hộ nghèo, hộ 

mới thoát nghèo. Mức vay 

tối đa  là 100.000.000 đồng, 

thời gian hỗ trợ lãi suất tối 

đa là 36 tháng”.  

+ Điều chỉnh điểm b, Khoản 

1, Điều 4 Nghị quyết 13 lại 

như sau: ”b) Hỗ trợ 100% 

lãi suất vay vốn để phát 

triển sản xuất, kinh doanh 

tại Ngân hàng Chính sách 

xã hội đối với hộ cận nghèo, 



10 

 

 

 

hộ mới thoát nghèo. Mức 

vay tối đa  100.000.000 

đồng, thời gian hỗ trợ lãi 

suất tối đa là 36 tháng”.  

+ Sửa đổi, bổ sung chính 

sách quy định tại điểm b, 

Khoản 1, Điều 5 Nghị quyết 

13 theo hướng thu hút và 

khuyến khích hơn đối với 

các doanh nghiệp để nhận 

lao động nghèo, cận nghèo 

vào làm việc, có việc làm, 

thu nhập ổn định, cụ thể: 

”Ngân sách tỉnh hỗ trợ 

thêm 100% lãi suất vay vốn 

từ các tổ chức tín dụng hợp 

pháp theo lãi suất quy định 

của Ngân hàng nhà nước 

từng thời điểm với mức vay 

tối đa 100.000.000 

đồng/lao động nghèo, cận 

nghèo, thời gian hỗ trợ theo 

hợp đồng vay nhưng không 

quá 36 tháng“1. 

+ Xem xét, bãi bỏ chính 

sách thưởng cho cộng đồng 

thôn có hộ nghèo và cận 

nghèo thoát nghèo 

(3.000.000 đồng/hộ theo 

quy định tại Khoản 2, Điều 

5 Nghị quyết 13 và điều 

chỉnh, nâng mức thưởng 
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cho hộ nghèo thoát nghèo 

bền vững lên 8.000.000 

đồng/hộ để có điều kiện tiếp 

tục đầu tư theo phương 

án/kế hoạch thoát nghèo 

bền vững của gia đình. 

15 Nghị quyết số 51/2018/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 của 

HĐND tỉnh về chính sách hỗ 

trợ người lao động tỉnh Quảng 

Nam đi làm việc ở nước ngoài 

giai đoạn 2019 - 2021 

Sở Lao động – 

Thương binh 

và Xã hội 

Năm 2019: UBND 

tỉnh đã cấp để thực 

hiện các chính sách là 

8,5 tỷ đồng.  

Năm 2020: UBND 

tỉnh đã bố trí 50 tỷ đồng 

từ nguồn vốn ngân 

sách tỉnh ủy thác qua 

Ngân hàng CSXH để 

cho vay đối với đối 

tượng người nghèo và 

các đối tượng chính 

sách khác, trong đó có 

24 tỷ đồng cho công tác 

vay vốn đi làm việc ở 

nước ngoài 

Theo quy định tại khoản 2 

Điều 7 hông tư liên tịch 

số 09/2016/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 15 

tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực 

hiện một số điều về hỗ trợ đưa 

người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng quy 

định tại Nghị định 

số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 

tháng 7 năm 2015 của Chính 

phủ quy định về chính sách hỗ 

trợ tạo việc làm và Quỹ quốc 

gia về việc làm (Văn bản này còn 

hiệu lực thi hành) 

- Tiếp tục tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền 

về chính sách hỗ trợ người 

lao động đi làm việc ở nước 

ngoài để đông đảo người 

dân biết thông tin. Phấn đấu 

hoàn thành chỉ tiêu đưa 

1.800 lao động đi làm việc 

ở nước ngoài. 

- Đề nghị bố trí kinh phí 

cho Sở LĐ-TB&XH để 

thực hiện hỗ trợ cho người 

lao động đi làm việc ở nước 

ngoài năm 2020 (chi phí 

học ngoại ngữ, bồi dưỡng 

kiến thức cần thiết). 

16 Nghị quyết số 13/2016/NQ-

HĐND ngày 19/7/2016 về 

mức thu học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân từ năm học 

2016-2017 đến năm học 2020-

2021 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Ngân sách chi cho sự 

nghiệp giáo dục, đào 

tạo và dạy nghề giai 

đoạn 2016-2019 

chiếm bình quân 

28,35% chi thường 

xuyên của tỉnh và 

đang có xu hướng 

tăng lên (theo thống 

kê: năm 2016 chiếm 

3.430/12.232 tỷ 

Theo quy định tại khoản 3 

Điều 4 Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02 

tháng 10 năm 2015 của Chính 

phủ Quy định về cơ chế thu, 

quản lý học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 

phí học tập từ năm học 2015 - 

2016 đến năm học 2020 – 

Đề nghị ban hành mới sau 

khi hết hiệu lực vào cuối 

năm học 2020-2021 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-09-2016-ttlt-bldtbxh-btc-ho-tro-dua-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-293271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-09-2016-ttlt-bldtbxh-btc-ho-tro-dua-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-o-nuoc-ngoai-theo-hop-dong-293271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-61-2015-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-281864.aspx
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đồng, tỉ lệ 28,04%; 

năm 2017 chiếm 

3.539/12.415 tỷ 

đồng, tỉ lệ 28,5%; 

năm 2018 chiếm 

3.825/13.885 tỷ 

đồng, tỉ lệ 27,54%; 

năm 2019 chiếm 

4.113/14.013 tỷ 

đồng, tỉ lệ 29,35%). 

2021 (Văn bản còn hiệu lực thi 

hành) 

17 Nghị quyết số 39/2016/NQ-

HĐND ngày 19/7/2016 của 

HĐND tỉnh về quy định 

khoảng cách, địa bàn; mức 

khoán kinh phí phục vụ nấu ăn 

cho học sinh ở xã, thôn đặc 

biệt khó khăn theo Nghị định 

116/2016/NĐ-CP 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

 Theo quy định tại điểm a 

khoản 5 Điều 11 Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 

tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ Quy định chính sách hỗ 

trợ học sinh và trường phổ 

thông ở xã, thôn đặc biệt khó 

khăn (Văn bản này còn hiệu 

lực thi hành) 

- Kính đề nghị HĐND tỉnh 

điều chỉnh lại phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị quyết 

số 39/2016/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. Vì  còn một số tên 

thôn đã thay đổi theo Nghị 

quyết  42/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam 

về việc thành lập, đổi tên 

thôn,tổ dân phố thuộc các 

xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam. 
- Tăng mức hỗ trợ cho các 

đối tượng học sinh bán trú 

đang theo học tại các 

trường có hộ khẩu ở các 

thôn không đặc biệt khó 

khăn thuộc các xã khu vực 

I và khu vực II được quy 

định tại Quyết định số 

582/QĐ-TTg ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-116-2016-nd-cp-chinh-sach-ho-tro-hoc-sinh-truong-pho-thong-o-xa-thon-dac-biet-kho-khan-317616.aspx
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28/4/2017 lên 40% mức 

lương tối thiểu, bằng với 

mức hỗ trợ của Nghị định 

116/2016/NĐ-CP. 
- Đề xuất tăng mức hỗ trợ 

cho nhân viên cấp dưỡng từ 

200% mức lương cơ sở 

lên 300% mức lương cơ sở 

để đảm bảo quyền lợi cho 

đối tượng này. 

 

18 Nghị quyết 139/2014/NQ-

HĐND ngày 11/12/2014 về 

thông qua Đề án xây dựng và 

phát triển Trung tâm Văn hóa-

Thể thao xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2015-2025, định 

hướng đến 2030 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Kinh phí hỗ trợ đầu 

tư theo Quyết định 

1196/QĐ-UBND từ 

2015 đến nay là 

18.495.000.000 

đồng. Nhu cầu năm 

2021: 32.231 triệu 

đồng 

Theo quy dịnh tại khoản 1 

Điều 7 Thông tư 

số 12/2010/TT-

BVHTTDL ngày 22 tháng 12 

năm 2010 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về Quy 

định mẫu về tổ chức, hoạt 

động và tiêu chí của Trung 

tâm Văn hóa-Thể thao xã 

(Văn bản nà còn hiệu lực thi 

hành) 

Tiếp tục triển khai có hiệu 

quả Nghị quyết số 

139/2014/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh gắn với 

Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới trên 

địa bàn tỉnh và phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”. 

Ưu tiên đầu tư xây dựng 

thiết chế văn hóa, thể thao 

đối với các xã đặc biệt khó 

khăn, khu vực miền núi và 

vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số. Tăng cường chỉ 

đạo, hướng dẫn thành lập 

Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao cấp xã gắn với đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo, điều hành và 

cộng tác viên của Trung 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-12-2010-tt-bvhttdl-quy-dinh-mau-to-chuc-hoat-dong-tieu-chi-117377.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/thong-tu-12-2010-tt-bvhttdl-quy-dinh-mau-to-chuc-hoat-dong-tieu-chi-117377.aspx
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tâm. Thường xuyên đổi 

mới phương pháp và nội 

dung hoạt động, đáp ứng 

nhu cầu sinh hoạt và hưởng 

thụ văn hóa của nhân dân.   

 

19 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 

Bộ CHQS tỉnh  Luật Dân quân tự vệ, Căn cứ 

Thông tư liên tịch số 
102/2010/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 

02 tháng 8 năm 2010 của liên 

bộ: Quốc phòng, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Nội vụ, 

Tài chính hướng dẫn thực hiện 

một số chế độ, chính sách đối 

với dân quân tự vệ và việc lập dự 

toán, chấp hành và quyết toán 

ngân sách cho công tác dân quân 

tự vệ; 

 

- Tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 40/2016/NQ-

HĐND ngày 08/02/2016 

của HĐND tỉnh. 

- Điều chỉnh kinh phí đảm 

bảo cho hoạt động của 

DQTV theo quy định của 

Luật DQTV năm 2019 và 

các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật DQTV. 

- Tiếp tục bảo đảm nguồn 

kinh phí đào tạo cán bộ Ban 

CHQS cấp xã để nâng cao 

trình độ chuyên môn ngành 

đảm nhiệm, góp phần nâng 

cao chất lượng, hiệu quả 

tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền ở cơ sở về 

nhiệm vụ quốc phòng, quân 

sự địa phương. 

- Bảo đảm kinh phí mua 

bảo hiểm y tế cho thân nhân 

và chi trả chế độ trợ cấp 1 

lần cho cán bộ, chiến sĩ dân 

quân thường trực hoàn 

thành nhiệm vụ theo quy 

định tại điểm c, khoản 1, 
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Điều 34 Luật DQTV năm 

2019. 

20 Nghị quyết số 47/2017/NQ-

HĐND ngày 07/12/2017 quy 

định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và 

quản lý thực hiện dự án thuộc 

các Chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2018-2020 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Sở Xây dựng  Nghị định số 161/2016/NĐ-

CP ngày 02 tháng 12 năm 

2016 của Chính phủ về cơ chế 

đặc thù trong quản lý đầu tư 

xây dựng đối với một số dự án 

thuộc các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2016-

2020; Nghị định 

số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 

tháng 3 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; 

Nghị định số 46/2015/NĐ-

CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng và 

bảo trì công trình xây dựng 

Tiếp tục thực hiện cho đến 

hết giai đoạn; khi Trung 

ương ban hành văn bản mới 

sẽ tham mưu tỉnh ban hành 

Nghị quyết cho phù hợp 

 

21 Nghị quyết số 17/2016/NQ-

HĐND ngày 19/7/2016 về 

chiến lược phát triển khoa học 

và Công nghệ tỉnh Quảng 

Nam, đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

  Đề nghị tiếp tục thực hiện 
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