
X

Đến 

ngày… 

(nếu có)

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

Nội dung hết 

hiệu lực 1 phần

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

I

1
22/2021/N

Q-HĐND
19/04/2021

Quy định một số 

chính sách hỗ trợ 

phát triển giáo dục 

mầm non trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam

05/5/2021 X

Điều 1, các khoản 

1,2,4,5 Điều 2; 

khoản 4 Điều 3; 

Điều 4

24/01/2022

Nghị quyết 

này đã được 

sửa đổi, bổ 

sung tại các 

nghị quyết: 

(1) Nghị 

quyết số 

03/2022/NQ-

HĐND ngày 

12/01/2022 

và Nghị 

quyết số 

08/2022/NQ-

HĐND ngày 

21/4/2022 

của HĐND 

tỉnh 

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

hết hiệu lực 1 phần 

2
04/2020/N

Q-HĐND
15/07/2020

Về giảm mức thu phí 

tham quan trên địa 

bàn tỉnh

01/8/2020 01/07/2021
Hết hiệu lực 

theo thời gian

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 

Nghị quyết này áp dụng 

từ ngày 01/8/2020 đến 

ngày 31/10/2020 và 

được kéo dài thời gian 

thực hiện từ ngày 

01/11/2020 đến 

30/6/2021 tại Nghị 

quyết số 58/NQ-HĐND 

ngày 02/11/2020.

ST

T
Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực

PHỤ LỤC III
DANH MỤC NGHỊ QUYẾT THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH ĐÃ CÓ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH RÀ SOÁT, CÔNG BỐ 

HẾT HIỆU LỰC, ĐÁNH GIÁ ĐỂ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ NHƯNG ĐẾN NAY CHƯA THỰC HIỆN

Nhóm Nghị quyết hết hiệu lực toàn bộ/01 phần đã được Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, công bố nhưng đến nay chưa công bố (Công văn 156/HĐND-

VP ngày 30/5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh, Công văn 57/HĐND-PC ngày 03/8/2019 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh)

Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu 

có)

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=761
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http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=761


X

Đến 

ngày… 

(nếu có)

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

Nội dung hết 

hiệu lực 1 phần

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

ST

T
Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực
Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu 

có)

3
02/2020/N

Q-HĐND
21/04/2020

Quy định mức phụ 

cấp, phụ cấp kiêm 

nhiệm đối với người 

hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, 

tổ dân phố, Công an 

viên, Thôn/Khối đội 

trưởng; mức bồi 

dưỡng, bồi dưỡng 

kiêm nhiệm đối với 

người trực tiếp tham 

gia công việc của 

thôn, tổ dân phố trên 

địa bàn tỉnh Quảng 

Nam

01/5/2020 X
khoản 3 Điều 2, 

khoản 3 Điều 3
02/05/2022

Nghị quyết 

11/2022/NQ-

HĐND ngày 

21/4/2022 

của HĐND 

tỉnh đã sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều 

của Nghị 

quyết số 

02/2020/NQ-

HĐND

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực một phần

4
10/2019/N

Q-HĐND
03/10/2019

Quy định mức chi 

phục vụ các kỳ thi 

trong ngành giáo dục 

và đào tạo; chính 

sách hỗ trợ tổ chức 

ôn tập đối với học 

sinh người dân tộc 

thiểu số tham dự kỳ 

thi trung học phổ 

thông quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Quảng 

Nam

15/10/2019 24/01/2022

Đã thay thế 

bởi Nghị quyết 

05/2022/NQ-

HĐND ngày 

12/01/2022 

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 
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X

Đến 

ngày… 

(nếu có)

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

Nội dung hết 

hiệu lực 1 phần

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

ST

T
Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực
Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu 

có)

5
09/2019/N

Q-HĐND
03/10/2019

Quy định thưởng 

vượt thu so với dự 

toán từ các khoản 

thu phân chia giữa 

các cấp ngân sách ở 

địa phương

15/10/2019 01/01/2021
Hết hiệu lực 

theo thời gian

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 

Tại khoản 3 Điều 1, 

Nghị quyết 

09/2019/NQ-HDND 

quy định: Thời gian 

thực hiện quy định 

thưởng vượt thu áp 

dụng trong niên độ 

ngân sách năm 2018, 

năm 2019 và năm 2020. 

Như vậy, đến ngày 

01/01/2021, Nghị 

quyết này hết hiệu lực 

theo thời gian.

6
2/2019/NQ

-HĐND
12/07/2019

Quy định một số cơ 

chế, chính sách hỗ 

trợ phát triển hoạt 

động Khoa học và 

Công nghệ trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2019-2025

01/8/2019 x

Điểm a, d, khoản 

2 và điểm a, b 

khoản 4 Điều 3;   

Điều 4; khoản 1, 

2, 3, 4 Điều 5; 

khoản 1, điểm b 

khoản 2, điểm b 

khoản 3, điểm c, 

khoản 4 Điều 6

24/01/2022

Được sửa 

đổi, bổ sung 

bởi Nghị 

quyết số 

01/2022/NQ-

HĐND ngày 

12/01/2022 

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực một phần

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=600
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X

Đến 

ngày… 

(nếu có)

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

Nội dung hết 

hiệu lực 1 phần

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

ST

T
Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực
Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu 

có)

7
01/2019/N

Q-HĐND
07/12/2019

Sửa đổi Nghị quyết 

số  161/2015/NQ-

HDND ngày 

07/7/2015 về hỗ trợ 

đầu tư tu bổ di tích 

quốc gia và di tích 

cấp tỉnh trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016-

2020

08/1/2019 01/01/2022

8

 

08/2020/N

Q-HĐND

 17/9/2020

Sửa đổi Nghị quyết 

số  161/2015/NQ-

HDND ngày 

07/7/2015. Nghị 

quyết 01/2019/NQ-

HĐND về hỗ trợ đầu 

tư tu bổ di tích quốc 

gia và di tích cấp tỉnh 

trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016-2020

10/01/2020 01/01/2022

9
51/2018/N

Q-HĐND
06/12/2018

Chính sách hỗ trợ 

người lao động tỉnh 

Quảng Nam đi làm 

việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng giai 

đoạn 2019-2021

20/12/2018 01/01/2022
Hết hiệu lực 

theo thời gian

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 

Hết hiệu lực 

theo thời gian, 

đã được thay 

thế bởi Nghị 

quyết số 

13/2022/NQ-

HĐND ngày 

21/4/2022

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=532
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X

Đến 

ngày… 

(nếu có)

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

Nội dung hết 

hiệu lực 1 phần

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

ST

T
Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực
Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu 

có)

10
19/2018/N

Q-HĐND
19/07/2018

Quy định hỗ trợ nâng 

cao hiệu quả công tác 

cai nghiện và quản lý 

sau cai nghiện ma 

tuý trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 

2018 - 2021

01/8/2018 01/01/2022
Hết hiệu lực 

theo thời gian

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 

11
18/2018/N

Q-HĐND
19/07/2018

Quy định mức chi hỗ 

trợ đối với những 

người làm công tác 

giảm nghèo ở cấp xã 

trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 

2018-2020

29/7/2018 01/01/2022
Hết hiệu lực 

theo thời gian

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 

Nghị quyết này có thời 

gian thực hiện đến ngày 

31/12/2020. Tuy 

nhiên, để đồng bộ trong 

thực hiện chính sách 

thoát nghèo, tại Nghị 

quyết số 75/NQ-HĐND 

về kết quả rà soát Nghị 

quyết của HĐND tỉnh, 

HĐND tỉnh đã thống 

nhất tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 

18/2018/NQ-HĐND 

trong năm 2021. Như 

vậy, đến ngày 

01/01/2022, Nghị 

quyết này đã hết hiệu 

lực theo thời gian

12
12/2018/N

Q-HĐND
19/07/2018

Quy định tỷ lệ phân 

chia nguồn thu cấp 

quyền khai thác tài 

nguyên nước cho các 

cấp ngân sách trên 

địa bàn tỉnh

01/8/2018 01/01/2022

Đã được thay 

thế bởi Nghị 

quyết số 

36/2021/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2021

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 
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X

Đến 

ngày… 

(nếu có)

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

Nội dung hết 

hiệu lực 1 phần

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

ST

T
Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực
Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu 

có)

13
48/2017/N

Q-HĐND
07/12/2017

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

18/12/2017 01/01/2022
Hết hiệu lực 

theo thời gian

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 

Nghị quyết này có thời 

gian thực hiện đến ngày 

31/12/2020. Tuy 

nhiên, trong thời gian 

chờ Trung ương ban 

hành quy định hướng 

dẫn cho giai đoạn tiếp 

theo, để có cơ sở phân 

bổ vốn thực hiện 

chương trình, tại Nghị 

quyết số 75/NQ-HĐND, 

HĐND

tỉnh cho phép tiếp tục 

thực hiện nghị

quyết đến năm 2021. 

Như vậy, đến

01/01/2022 Nghị quyết 

này hết hiệu lực

14
13/2017/N

Q-HĐND
19/04/2017

Chính sách khuyến 

khích thoát nghèo 

bền vững tỉnh Quảng 

Nam, giai đoạn 2017 - 

 2021

29/4/2017 01/01/2022
Hết hiệu lực 

theo thời gian

Đề nghị UBND tỉnh  

 rà soát, công bố 

các nội dung chính 

sách hết hiệu lực. 

Tiếp tục thực hiện 

các chính sách về y 

tế, giáo dục sau 

năm học 2021 cho 

các đối tượng 

trong chu kỳ chính 

sách.

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=475
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X

Đến 

ngày… 

(nếu có)

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

Nội dung hết 

hiệu lực 1 phần

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

ST

T
Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực
Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu 

có)

15
08/2017/N

Q-HĐND
19/04/2017

Ban hành Quy định 

nguyên tắc, tiêu chí 

và 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

29/4/2017 01/01/2022
Hết hiệu lực 

theo thời gian

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 

Nghị quyết này có thời 

gian thực hiện đến ngày 

31/12/2020. Tuy 

nhiên, trong thời gian 

chờ Trung ương ban 

hành quy định hướng 

dẫn cho giai đoạn tiếp 

theo, để có cơ sở phân 

bổ vốn thực hiện 

chương trình MTQG 

giảm nghèo bền vững, 

tại Nghị quyết số 

75/NQ-HĐND, HĐND 

tỉnh cho phép tiếp tục 

thực hiện nghị quyết 

đến năm 2021. Như 

vậy, đến 01/01/2022 

Nghị quyết này hết hiệu 

lực.

Điều 4
02/05/2022

Bị bãi bỏ bởi 

Nghị quyết 

08/2022/NQ-

HĐND ngày 

21/4/2022)

Sửa đổi một số 

nội dung quy 

định tại phụ lục 

kèm theo khoản 2 

Điều 3 

24/01/2022

Được sửa 

đổi, bổ sung 

bởi Nghị 

quyết số 

02/2022/NQ-

HĐND ngày 

12/01/2022

08/12/2016
39/2016/N

Q-HĐND
16

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực 1 phần

X18/12/2016

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
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X

Đến 

ngày… 

(nếu có)

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

Nội dung hết 

hiệu lực 1 phần

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

ST

T
Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực
Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu 

có)

17
37/2016/N

Q-HĐND
08/12/2016

Quy định tỷ lệ hỗ trợ 

từ ngân sách nhà 

nước các cấp cho các 

nội dung trong 

Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, giai 

đoạn 2016-2020

18/12/2016 01/01/2022
Hết hiệu lực 

theo thời gian

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 

Nghị quyết này có thời 

gian thực hiện đến ngày 

31/12/2020. Tuy 

nhiên, trong thời gian 

chờ Trung ương ban 

hành quy định hướng 

dẫn cho giai đoạn tiếp 

theo, để có cơ sở phân 

bổ vốn thực hiện 

chương trình MTQG xây 

dựng Nông thôn mới, 

tại Nghị quyết số 

75/NQ-HĐND, HĐND 

tỉnh cho phép tiếp tục 

thực hiện nghị quyết 

đến năm 2021. Như 

vậy, đến 01/01/2022, 

Nghị quyết này hết hiệu 

lực.
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X

Đến 

ngày… 

(nếu có)

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

Nội dung hết 

hiệu lực 1 phần

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

ST

T
Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực
Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu 

có)

18
13/2016/N

Q-HĐND
19/07/2016

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

29/7/2016 01/6/2021
Hết hiệu lực 

theo thời gian 

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

hết hiệu lực toàn 

bộ và trình HĐND 

tỉnh ban hành 

Nghị quyết mới áp 

dụng cho năm học 

2022-2023 và các 

năm tiếp theo.

Tại Nghị quyết số 

57/NQ-HĐND ngày 

22/7/2021 về kỳ họp 

thứ hai, HĐND tỉnh 

khoá X đã thống nhất áp 

dụng mức thu học phí 

đối với các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân năm học 

2021-2022 bằng mức 

thu học phí quy định tại 

Nghị quyết số 

13/2016/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

về mức thu học phí đối 

với các cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân từ năm học 

2016-2017 đến năm 

học 2020-2021 

19
158/2015/N

Q-HĐND
07/07/2015

Về tiêu chí dự án đầu 

tư công trọng điểm 

nhóm C trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam

17/7/2015 01/01/2020

Căn cứ ban 

hành Nghị 

quyết đã hết 

hiệu lực

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đánh giá 

nghị quyết, đề 

xuất xử lý phù hợp

20
47/2012/N

Q-HĐND
19/09/2012

Về Quy hoạch phát 

triển sự nghiệp y tế 

tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2025

29/9/2012 X

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đánh giá 

kết quả thực hiện 

giai đoạn đến năm 

2020, trên cơ sở 

đó tiếp tục điều 

chỉnh để tích hợp 

vào quy hoạch 

chung của tỉnh
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Đến 

ngày… 

(nếu có)

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

Nội dung hết 

hiệu lực 1 phần

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

ST

T
Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực
Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu 

có)

21
44/2012/N

Q-HĐND
12/07/2012

Quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 và 

Kế hoạch sử dụng 

đất 5 năm (2011-

2015) của tỉnh 

Quảng Nam

22/7/2012 01/01/2016
Hết hiệu lực 

theo thời gian

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 

Công văn 57/HĐND-PC 

ngày 08/3/2019 của 

Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh

22
26/2011/N

Q-HĐND
09/12/2011

Về quy hoạch phát 

triển sự nghiệp văn 

hóa tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2012 - 2020

19/12/2011 01/01/2021
Hết hiệu lực 

theo thời gian

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 

23
25/2011/N

Q-HĐND
09/12/2011

Về quy hoạch phát 

triển sự nghiệp thể 

dục, thể thao tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 

2012 - 2020, tầm 

nhìn đến năm 2025

19/12/2011 X

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đánh giá 

kết quả thực hiện 

giai đoạn đến năm 

2020, trên cơ sở 

đó tiếp tục điều 

chỉnh để tích hợp 

vào quy hoạch 

chung của tỉnh

24
162/2010/

NQ-HĐND
08/07/2010

Về quy hoạch phát 

triển giáo dục và đào 

tạo tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2020

18/7/2010 01/01/2021
Hết hiệu lực 

theo thời gian

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, công bố 

nghị quyết hết 

hiệu lực toàn bộ 

II
Nhóm Nghị quyết Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới (Công văn 156/HĐND-VP ngày 30/5/2022, Thông báo số 

22/TB-HDND ngày 20/5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh)
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Đến 

ngày… 

(nếu có)

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

Nội dung hết 

hiệu lực 1 phần

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

ST

T
Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực
Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu 

có)

1
14/2021/N

Q-HĐND
16/03/2021

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

26/3/2021 X

Đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo rà soát, đề 

xuất sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

hoặc ban hành mới

UBND tỉnh đã đăng ký 

trình tại kỳ họp 11, 

HĐND tỉnh khóa X

2
10/2020/N

Q-HĐND
02/11/2020

Quy định nội dung, 

mức chi tổ chức 

tuyển dụng công 

chức, viên chức và 

thi (xét) nâng ngạch 

công chức, thăng 

hạng viên chức trên 

địa bàn tỉnh Quảng 

Nam

15/11/2020 X

Đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo rà soát, đề 

xuất sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

hoặc ban hành mới

Căn cứ ban hành Nghị 

quyết đã hết hiệu lực và 

đã có văn bản thay thế 

(Thông tư số 

228/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 

đã hết hiệu lực và thay 

thế bằng Thông tư số 

92/2021/TT-BTC ngày 

28/10/2021)

3
07/2019/N

Q-HĐND
12/07/2019

Quy định chế độ tiếp 

khách nước ngoài 

vào làm việc, chế độ 

chi tổ chức đàm phán 

và chế độ tiếp khách 

trong nước trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam

01/8/2019 X

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế  hoặc ban 

hành mới 

Đã đề nghị tại Thông 

báo số 22/TB-HDND 

ngày 20/5/2022 của 

Thường trực  HĐND tỉnh
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Đến 

ngày… 

(nếu có)

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

Nội dung hết 

hiệu lực 1 phần

Ngày hết hiệu 

lực

Lý do hết 

hiệu lực

ST

T
Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực
Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu 

có)

4
10/2018/N

Q-HĐND
19/07/2018

Quy định mức chi từ 

ngân sách cấp tỉnh 

đảm bảo cho công 

tác thỏa thuận quốc 

tế của cơ quan cấp 

tỉnh

01/8/2018 X

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế hoặc ban 

hành  mới

Căn cứ pháp lý làm cơ 

sở ban hành Nghị quyết 

đã có văn bản thay thế 

(Nghị định số 

65/2021/NĐ-CP thay 

thế Nghị định số 

74/2016/NĐ-CP; Thông 

tư số 43/2022/TT-BTC 

thay thế Thông tư số 

13/2018/TT-BTC ngày 

06/02/2018)

5
20/2017/N

Q-HĐND
19/07/2017

Quy định mức chi 

chế độ công tác phí, 

chế độ chi hội nghị 

áp dụng đối với các 

cơ quan, đơn vị 

thuộc tỉnh.

01/8/2017 X

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế  hoặc ban 

hành mới

Đã đề nghị tại Thông 

báo số 22/TB-HDND 

ngày 20/5/2022 của 

Thường trực  HĐND tỉnh

6
28/2017/N

Q-HĐND
19/07/2017

Sửa đổi quy định về 

lệ phí hộ tịch, lệ phí 

đăng ký cư trú, lệ phí 

chứng minh nhân dân

01/8/2017 X

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế  hoặc ban 

hành mới

7
21/2017/N

Q-HĐND
19/07/2017

Quy định về mức thu, 

nộp, quản lý và sử 

dụng đối với một số 

loại phí thuộc thẩm 

quyền quyết định 

của Hội đồng nhân 

dân tỉnh

01/8/2017 X

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế  hoặc ban 

hành mới

Căn cứ pháp lý làm cơ 

sở ban hành Nghị quyết 

đã có văn bản thay thế  

(Thông tư số 

250/2016/TTBTC đã 

được thay thế bằng 

Thông tư số 

85/2019/TT-BTC ngày

29/11/2019 về hướng 

dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền 

quyết định

của HĐND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Thông tư số

106/2021/TT-BTC về 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của
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8
07/2017/N

Q-HĐND
19/04/2017

Quy định về mức thu, 

nộp, quản lý và sử 

dụng đối với một số 

loại phí thuộc thẩm 

quyền quyết định 

của HĐND tỉnh

29/4/2017 X

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế  hoặc ban 

hành mới

 - Khoản 3, khoản 

4 Điều 15
01/08/2017

 - Được sửa 

đổi bởi Nghị 

quyết số 

28/2017/NQ-

HĐND ngày 

19/7/2017

 - Điều 11
01/6/2022

 - Đã được 

bãi bỏ Điều 

11 tại Nghị 

quyết 

07/2022/NQ-

HĐND ngày 

21/4/2022

10
203/2016/

NQ-HĐND
26/04/2016

Về thu tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng 

lúa trên địa bàn tỉnh

06/5/2016 X

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế  hoặc ban 

hành mới

Căn cứ pháp lý ban 

hành Nghị quyết này đã 

có văn bản thay thế 

(Nghị định số 

62/2019/NĐ-CP ngày 

11/7/2019 đã sửa đổi, 

bổ sung Điều 8, Nghị 

định số 35/2015/NĐ-

CP)

Căn cứ pháp lý làm cơ 

sở ban hành Nghị quyết 

đã có văn bản thay thế  

(Thông tư số 

250/2016/TTBTC đã 

được thay thế bằng 

Thông tư số 

85/2019/TT-BTC ngày

29/11/2019 về hướng 

dẫn về phí và lệ phí 

thuộc thẩm quyền 

quyết định

của HĐND tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương và Thông tư số

106/2021/TT-BTC về 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của
Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế  hoặc ban 

hành mới

33/2016/N

Q-HĐND
08/12/2016

Quy định đối với một 

số loại phí, lệ phí 

thuộc thẩm quyền 

quyết định của Hội 

đồng nhân dân tỉnh

01/01/20179 X
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Kiến nghị, lý do 
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11
73/2013/N

Q-HĐND
20/03/2013

Về quy định cơ chế, 

chính sách phát triển 

nhà ở cho công nhân 

lao động tại các khu 

công nghiệp, nhà ở 

cho người thu nhập 

thấp tại khu vực đô 

thị trên địa bàn tỉnh

30/3/2013

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, 

thay thế  hoặc ban 

hành mới

Đa số căn cứ ban hành 

Nghị quyết đã hết hiệu 

lực, nội dung của Nghị 

quyết không phù hợp 

với tình hình thực tế. 

12
28/2011/N

Q-HĐND
09/12/2011

Về số lượng và mức 

phụ cấp đối với Công 

an viên thường trực 

cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam

19/12/2011 X

Đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo rà soát, 

đánh giá nghị 

quyết, trình HĐND 

tỉnh bãi bỏ vì căn 

cứ pháp lý làm cơ 

sở ban hành Nghị 

quyết đã hết hiệu 

lực, mặt khác đối 

tượng điều chỉnh 

không còn.

Căn cứ Nghị định số 

73/2009/NĐ-CP của 

Chính phủ, Thông tư 

12/2010/TT-BCA, 

HĐND tỉnh khóa VIII đã 

ban hành Nghị quyết 

28/2011/NQ-HĐND 

quy định số lượng và 

mức phụ cấp đối với 

Công an viên thường 

trực cấp xã trên địa bàn 

tỉnh; theo đó mỗi xã bố 

trí 01 Công an viên cấp 

xã; đối với xã loại 1,2, 

xã trọng điểm, phức tạp 

về an ninh trật tự được 

bố trí thêm từ 01 đến 

02 Công an viên thường 

trực cấp xã; Công an 

viên thường trực được 

hưởng phụ cấp 1,2 mức 

lương cơ sở/tháng. Tuy 

nhiên, sau khi thực hiện 

chủ trương về bố trí 

công an chính quy về 

xã; đến nay, 
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theo

 báo cáo của Công an 

tỉnh (Công văn số 

177/CAT-PV01 ngày 

18/02/2022), toàn tỉnh 

đã bố trí 1038 công an 

chính quy về đảm nhận 

các chức danh công an 

xã, không còn bố trí 

Công an viên thường 

trực tại cấp xã như quy 

định tại Nghị quyết số 

28/2011/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh. HĐND 

tỉnh cũng đã ban hành 

Nghị quyết số 

12/2019/NQ-HĐND, 

trong đó có quy định 

chế độ hỗ trợ đối với 

Công an viên thường 

trực cấp xã dôi dư khi 

thực hiện lộ trình bố trí 

công an chính quy tại 

các xã hoặc dôi dư khi 

sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã và các địa 

phương đã triển khai 

giải quyết chế độ dôi dư 

theo quy định.
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có)

13
144/2009/

NQ-HĐND 
22/07/2009

Về thành lập Ban 

Nông nghiệp xã
01/8/2009 X

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đánh giá 

việc thực hiện 

Nghị quyết, trình 

HĐND tỉnh xử lý 

nghị quyết

Căn cứ Thông tư liên 

tịch số 61/2008/TTLT-

BNN-BNV của Bộ 

NN&PTNN, Bộ Nội vụ, 

HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 

144/2009/NQ-HĐND 

quy định Ban nông 

nghiệp xã gồm Trưởng 

ban và Phó Ban, trong 

đó Phó Ban nông 

nghiệp xã hoạt động 

chuyên trách; đồng 

thời, giao UBND tỉnh 

quy định về chế độ phụ 

cấp và triển khai thực 

hiện Nghị quyết; theo 

đó, UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 

41/2009/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2009 quy 

định chức năng, nhiệm 

vụ, cơ cấu tổ chức và 

chế độ chính sách đối 

với Ban Nông nghiệp xã 

trên địa bàn tỉnh, trong 

đó Phó Ban nông 

nghiệp được hưởng phụ 

cấp hàng tháng là 1,0 

mức lương cơ sở và 

được hưởng thêm 10% 

(do kiêm nhiệm nhân 

viên kỹ thuật về trồng 

trọt hoặc chăn nuôi) so 

với mức phụ cấp đang 

hưởng. 
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Đồng thời,

 tại Nghị quyết số 

30/2011/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh đã quy 

định Phó Ban nông 

nghiệp xã thuộc chức 

danh những người hoạt 

động không chuyên 

trách cấp xã. Đến năm 

2019, khi HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết số 

12/2019/NQ-HĐND 

(thay thế Nghị quyết số 

30/2011/NQ-HĐND) 

thì danh mục những 

người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã 

không còn chức danh 

Phó Ban nông nghiệp 

xã. Tuy nhiên, qua kết 

quả khảo sát thực tế 

của Ban Pháp chế (năm 

2020) tại nhiều nơi vẫn 

bố trí chức danh này và 

thực hiện chi trả phụ 

cấp theo quy định của 

UBND tỉnh
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