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Phụ lục I
Đề xuất các Nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2020

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐND ngày     /12/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh)

Stt Nghị quyết UBND tỉnh đề xuất Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề xuất
I Công bố hết hiệu lực và xem xét, ban hành chính sách mới

1
Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND 
ngày 29/4/2008 về phát triển du lịch tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2015, tầm nhìn 
2020

2
Nghị quyết số 145/2009/NQ-HĐND 
ngày 22/7/2009 về quy hoạch tổng thể 
phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2015, định hướng 2020

- Công bố hết hiệu lực.
- Ban hành chính sách mới, 
ưu tiên cơ chế khuyến khích 
phát triển, phục hồi du lịch.

- Công bố hết hiệu lực theo thời gian.
- Ban hành chương trình phát triển du lịch giai đoạn 
2021-2025, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Quảng Nam 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (quy hoạch 
chung của tỉnh).

3
Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND 
ngày 08/7/2010 về quy hoạch phát triển 
giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2020

- Công bố hết hiệu lực.
- UBND tỉnh đã ban hành phê 
duyệt đề án sắp xếp mạng lưới 
trường lớp trên địa bàn tỉnh.

- Công bố hết hiệu lực theo thời gian. Đánh giá thực 
hiện nghị quyết.
- Ban hành chương trình phát triển giáo dục - đào tạo 
giai đoạn 2021-2025, trong đó bao gồm cả giáo dục 
đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông 
để tích hợp vào quy hoạch chung của tỉnh.

4 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 
09/12/2011 về quy hoạch phát triển sự 
nghiệp thể dục, thể thao tỉnh giai đoạn 
2012-2020, tầm nhìn đến năm 2025

- Công bố hết hiệu lực.
- Xây dựng đề án phát triển sự 
nghiệp thể dục, thể thao trên 
địa bàn tỉnh.

5 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 
09/12/2011 về quy hoạch phát triển sự 
nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2012-2020

- Công bố hết hiệu lực
  - Xây dựng Đề án phát triển 
sự nghiệp văn hóa, tích hợp 
vào quy hoạch chung của tỉnh.

 
 Thống nhất đề nghị của UBND tỉnh; đồng thời đánh giá 
thực hiện nghị quyết đến năm 2020.
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6 Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 
19/9/2012 về quy hoạch phát triển sự 
nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2025

Xây dựng đề án phát triển sự 
nghiệp y tế, dân số

- Công bố hết hiệu lực theo thời gian.
- Ban hành chương trình phát triển y tế, dân số giai 
đoạn 2021-2025, tích hợp vào quy hoạch chung của 
tỉnh.

7

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 
19/7/2016 về cơ chế hỗ trợ đào tạo lao 
động cho các chương trình, dự án trọng 
điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020

Đề nghị tiếp tục thực hiện hoặc 
ban hành nghị quyết thay thế 
cho giai đoạn tiếp theo 
(2021-2025).

- Công bố hết hiệu lực theo thời gian. Đánh giá thực 
hiện nghị quyết từ năm 2016 đến năm 2020.
- Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu trình HĐND tỉnh ban 
hành Nghị quyết mới về hỗ trợ đào tạo nghề cho đối 
tượng học sinh THCS, THPT sau phân luồng theo Quyết 
định 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định 
hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai 
đoạn 2018 - 2025".
- Tiếp tục thực hiện chính sách theo Quyết định 
1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ Tướng Chính 
phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 46/2015/QĐ-
TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy 
định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 
dưới 03 tháng và Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 
17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định 
quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ 
cấp và đào tạo dưới 03 tháng đối với các đối tượng lao 
động trên địa bàn tỉnh.

II Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện

8 Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND 
ngày 07/7/2015 về đầu tư tu bổ di tích 
quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2016 -2020

- Kéo dài thời gian thực hiện 
đến năm 2021.

- HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết giãn thời gian thực 
hiện đến năm 2021: Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND 
ngày 17/09/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-152-2016-tt-btc-quan-ly-su-dung-kinh-phi-ho-tro-dao-tao-trinh-do-so-cap-duoi-3-thang-329375.aspx
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
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9 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND 
ngày 12/07/2019 về sửa đổi, bổ sung 
Điều 1 Nghị quyết số 161/2015/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ đầu tư 
tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

- Ban hành chính sách mới 
giai đoạn 2022-2025.

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của 
HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di 
tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
- Đề nghị đánh giá tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết 
và công bố hết hiệu lực vào cuối năm 2021; Nghiên cứu 
sự cần thiết, tính cấp bách để trình HĐND tỉnh ban hành 
chính sách mới cho giai đoạn tiếp theo.

10

Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 
06/12/2018 về chính sách cải thiện mức 
sống cho một số đối tượng thuộc hộ 
nghèo đang hưởng chính sách người có 
công cách mạng và bảo trợ xã hội trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam
 

- Điều chỉnh, bổ sung đối 
tượng.
- Nâng mức sống trung bình, 
tính toán cấp bù chênh lệch.

- Đề nghị UBND tỉnh tổ chức thực hiện Khoản 1, Điều 
5 của Nghị quyết: “Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện 
trong giai đoạn 2019 - 2020 trình HĐND tỉnh tại kỳ 
họp cuối năm 2020 trước khi triển khai giai đoạn tiếp 
theo.”
- Thống nhất điều chỉnh số lượng đối tượng cho phù 
hợp với thực tế biến động hằng năm.
- Thống nhất việc nâng mức sống trung bình khi Trung 
ương ban hành quy định mới.

III Nghị quyết dừng thực hiện

11
Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND 
 ngày 26/4/2016 về cơ chế khuyến khích 
bảo tồn và phát triển một số cây dược 
liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-
2020.

- Đề nghị dừng thực hiện. - Đề nghị công bố hết hiệu lực theo thời gian.
- Đề nghị UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định 
65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính 
sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển 
nuôi trồng, khai thác dược liệu.
Trong đó, quan tâm các nội dung về xây dựng, phê duyệt 
quy hoạch, kế hoạch vùng sản xuất giống, vùng nuôi 
trồng dược liệu tập trung và trình HĐND tỉnh quyết định 
mức lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ 
thể theo quy định tại Nghị định 65.

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=76
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=76
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
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Phụ lục II
Đề xuất các Nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐND ngày   /12/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh)

Stt Nghị quyết UBND tỉnh đề xuất Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề xuất

1 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

Đề nghị ban hành chính 
sách mới.

- Công bố hết hiệu lực khi kêt thúc năm học 2020 -
2021.
- Căn cứ quy định của Luật Giáo dục năm 2019, các 
văn bản quy định của Trung ương, đề nghị UBND 
tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức thu học phí cụ 
thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động 
giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục 
công lập theo thẩm quyền quản lý NN trên địa bàn 
tỉnh.

2

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 về quy định chính sách đối với 
học sinh và giáo viên các trường trung học 
phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 
2020 - 2021

Đề nghị tiếp tục thực hiện.

- Công bố hết hiệu lực khi kêt thúc năm học 2020 -
2021.
- Căn cứ quy định về định hướng mô hình hệ thống 
trường chuyên và các quy định liên quan của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu sự cần thiết, tính 
cấp thiết, đối tượng, nguồn lực thực hiện ban hành 
chính sách mới, phù hợp với quy định của Trung 
ương và tình hình thực tế của tỉnh.

3

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 
19/4/2017 về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ 
thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y 
tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 
2017-2021

- Tiếp tục chính sách (thu 
hút nguồn nhân lực chất 
lượng cao, nhất là Bác sĩ).
- Thay đổi danh sách, êkip.

Thống nhất thay đổi danh sách, êkip theo tình hình 
thực tế và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 21, HĐND 
tỉnh khóa IX.
  Đề nghị thực hiện chính sách thu hút theo Nghị 
định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
5/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ 
sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 
19/4/2017 về chính sách khuyến khích thoát 

Đề nghị ban hành chính 
sách cho giai đoạn 2021-

- Đề nghị rà soát, đánh giá vào năm 2021 và công 
bố hết hiệu lực theo thời gian.
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4
nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 
2017-2021

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.

- Sau khi Trung ương ban hành chuẩn nghèo mới 
giai đoạn 2021- 2025, triển khai thực hiện NQ 
88/2019/NQ-QH về Phê duyệt Đề án tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, 
chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo 
bền vững giai đoạn mới để xem xét, nghiên cứu 
ban hành chính sách phù hợp.

5

Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 
06/12/2018 về chính sách hỗ trợ đối với trẻ 
em mầm non, học sinh, sinh viên là người 
dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang 
học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2019-2021

Đề nghị ban hành chính 
sách mới.

- Đề nghị UBND tỉnh đánh giá việc thực hiện Nghị 
quyết đến năm 2021 và công bố hết hiệu lực vào 
cuối năm 2021. 
- Xem xét tình hình thực tế và các chính sách của 
Trung ương, tính cấp thiết, sự cần thiết trong giai 
đoạn mới đối với giáo dục miền núi  để ban hành 
chính sách thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.

6 Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 
06/12/2018 về chính sách hỗ trợ người lao 
động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng lao động, giai đoạn 
2019-2021

Đề nghị tiếp tục thực hiện.

- Đề nghị UBND tỉnh đánh giá việc thực hiện Nghị 
quyết đến năm 2021 và công bố hết hiệu lực vào 
cuối năm 2021. 
- Xem xét tính hiệu quả, tác động của chính sách 
và nhu cầu thực tế đi làm việc ở nước ngoài của 
đối tượng lao động trong giai đoạn mới  để ban 
hành chính sách thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.
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Phụ lục III
Đề xuất các Nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2025

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐND ngày       /12/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh)

Stt Nghị quyết UBND tỉnh đề xuất Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề xuất

1
Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND ngày 
11/12/2014 về thông qua Đề án xây dựng và 
phát triển Trung tâm Văn hóaThể thao xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 
2030

Đề nghị tiếp tục thực 
hiện.

Đề nghị UBND tỉnh đánh giá quá trình triển 
khai thực hiện trong giai đoạn 2015-2020, 
nhất là về các vướng mắc hoặc chính sách 
không còn phù hợp với tình hình thực tiễn 
hoặc văn bản cấp trên, làm cơ sở đề nghị 
HĐND tỉnh xem xét sự cần thiết để sử đổi, 
bổ sung, điều chỉnh chính sách thực hiện 
cho giai đoạn tiếp theo.

2
Nghị quyết 47/2018/NQ-HĐND ngày 
06/12/2018 về quy định một số chính sách hỗ 
trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng 
Nam đến năm 2025

Tiếp tục ưu tiên bố trí 
vốn để thực hiện nghị 
quyết.

Đề nghị sơ kết, đánh giá cụ thể kết quả thực 
hiện nghị quyết trong 02 năm qua, xem xét 
đề nghị HĐND tỉnh tạm dừng việc thực hiện 
để và ban hành chính sách mới về hỗ trợ 
phát triển du lịch chung của tỉnh, bao gồm 
cả khu vực miền núi, đồng bằng.
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Phụ lục IV
Đề xuất bổ sung rà soát, đánh giá các Nghị quyết có thời gian thực hiện đến năm 2020, 2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐND ngày   /12/2020 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh)

Stt Nghị quyết UBND tỉnh Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đề xuất
I. Nghị quyết hết hiệu năm 2020

1
Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 
về phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng 
Nam đến năm 2020

 Chưa đánh giá 

2

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 
về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 
động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định 
hướng đến năm 2025

Chưa đánh giá 
Đề nghị rà soát, đánh giá việc thực hiện đến cuối năm 
2020

3

Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 
06/12/2018 về quy định nội dung và mức chi thực 
hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, 
vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

Chưa rà soát 
Công bố hết hiệu lực vào cuối năm 2020.
Lý do: Căn cứ pháp lý đã thay đổi, Thông tư 
86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính 
về hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với 
huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên 
thể thao thành tích cao (có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01/01/2021) thay thế Thông tư số 61/2018/TT-
BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính.

4

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 về 
hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh 
phổ thông trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19

 Đang thực hiện, 
chưa rà soát

Đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo thời 
gian thực hiện quy định tại Nghị quyết (đến tháng 
12/2020).

II. Nghị quyết hết hiệu lực năm 2021

5
Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 
về nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối 
ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021

Chưa đánh giá - Đề nghị UBND tỉnh đánh giá việc thực hiện Nghị 
quyết đến năm 2021 

 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-61-2018-tt-btc-muc-chi-che-do-dinh-duong-cho-van-dong-vien-the-thao-thanh-tich-cao-60a2f.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-61-2018-tt-btc-muc-chi-che-do-dinh-duong-cho-van-dong-vien-the-thao-thanh-tich-cao-60a2f.html
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6
Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 
03/10/2019 về quy định mức hỗ trợ đối với người 
có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh 

Chưa đánh giá Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh sửa 
đổi, bổ sung số lượng nhà ở người có công trên địa bàn 
tỉnh tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX để có cơ sở 
thực hiện hoàn thành nghị quyết này. Đồng thời đánh 
giá việc thực hiện Nghị quyết đến năm 2021 và công 
bố hết hiệu lực vào cuối năm 2021. 

7

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 
17/09/2020  về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 
07/7/2015 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư 
tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

(Ban hành trong 
tháng 9/2020: 
Giãn thời gian 
thực hiện Nghị 
quyết 161 và 01 
đến hết năm 
2021)

Đề nghị UBND tỉnh đánh giá việc thực hiện Nghị 
quyết đến năm 2021 và công bố hết hiệu lực vào cuối 
năm 2021. 

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674
http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=674

