
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
15/2019/NQ-

HĐND
17/12/2019

Về Chương trình 

Sữa học đường đối 

với trẻ em mẫu 

giáo và học sinh 

tiểu học tại 06 

huyện miền núi cao 

tỉnh Quảng Nam

01/01/2020 01/06/2022

Hết hiệu lực theo thời 

gian, đã được thay thế 

bởi Nghị quyết số 

17/2022/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2022 

Đề nghị UBND 

tỉnh rà soát, 

công bố nghị 

quyết hết hiệu 

lực toàn bộ 

2
49/2018/NQ-

HĐND
06/12/2018

Chính sách hỗ trợ 

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

20/12/18 02/5/2022

Đã được thay thế bởi 

Nghị quyết số 

14/2022/NQ-HĐND 

ngày 21/4/2022 

Đề nghị UBND 

tỉnh rà soát, 

công bố nghị 

quyết hết hiệu 

lực toàn bộ

3
47/2018/NQ-

HĐND
06/12/2018

Quy định một số 

chính sách hỗ trợ 

phát triển du lịch 

tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2025

20/12/2018 06/07/2022

Đã được bãi bỏ bởi 

Nghị quyết số 

15/2022/NQ-HĐND 

ngày 25/6/2022

Đề nghị UBND 

tỉnh rà soát, 

công bố nghị 

quyết hết hiệu 

lực toàn bộ

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC NGHỊ QUYẾT ĐỀ NGHỊ RÀ SOÁT, CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HẾT HIỆU LỰC 

Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Nhóm Nghị quyết đề nghị UBND tỉnh rà soát, công bố hết hiệu lực toàn bộ (06)

STT Số/Ký hiệu
Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có 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

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần
STT Số/Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực

4
177/2015/NQ

-HĐND
11/12/2015

Về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2016 - 

2020

21/12/2015 01/01/2021
Hết hiệu lực theo thời 

gian

Đề nghị UBND 

tỉnh rà soát, 

công bố nghị 

quyết hết hiệu 

lực toàn bộ 

5
41/2017/NQ-

HĐND
07/12/2017

Về cơ chế khuyến 

khích, bảo tồn, phát 

triển Sâm Ngọc 

Linh trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2018 - 

2025.

17/12/2017 02/05/2022

Được thay thể bởi 

Nghị quyết số 

09/2022/NQ-HĐND 

ngày 21/4/2022

Đề nghị UBND 

tỉnh rà soát, 

công bố nghị 

quyết hết hiệu 

lực toàn bộ
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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

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần
STT Số/Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực

6
52/2012/NQ-

HĐND
19/10/2012

Về quy định mức 

trợ cấp ngày công 

lao động, hỗ trợ 

tiền ăn cho lực 

lượng dân quân khi 

thực hiện nhiệm vụ 

và chế độ bảo hiểm 

y tế cho lực lượng 

dân quân thường 

trực trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam

29/09/2012 22/11/2020

Căn cứ ban hành Nghị 

quyết đã hết hiệu lực 

và đã có văn bản thay 

thế (Luật Tổ chức 

HĐND và UBND; Luật 

Ban hành văn bản 

QPPL của HĐND, 

UBND; Luật NSNN; 

Luật Dân quân tự vệ, 

Nghị định số 

58/2010/NĐ-CP ngày 

01/6/2010 của Chính 

phủ;  Thông tư liên 

tịch số  

102/2010/TTLT-BQP- 

LĐTB&XH-BNV-BTC

ngày 02/8/2010 đã bị 

bãi bỏ bởi Thông tư số 

121/2020/TT-BQP 

ngày 08/10/2020 của 

Bộ Quốc phòng. Hơn 

nữa,  đã được thay thế 

bởi Nghị quyết 

09/2021/NQ-HĐND 

ngày 13/01/2021)

Đề nghị UBND 

tỉnh rà soát, 

công bố nghị 

quyết hết hiệu 

lực toàn bộ 

II Nghị quyết đề nghị UBND tỉnh rà soát, công bố hết hiệu lực 01 phần (01)
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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

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị Ghi chú

Còn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần
STT Số/Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có hiệu 

lực

1
126/2014/NQ

-HĐND
11/07/2014

Về quy hoạch thăm 

dò, khai thác và sử 

dụng khoáng sản 

làm vật liệu xây 

dựng thông thường 

tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn đến năm 

2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030

21/07/2014

Điểm mỏ đá xây 

dựng, diện tích 

24,68 ha (số ký 

hiệu QS51) tại 

điểm b khoản 3 

Mục II Điều 1; 

tọa độ 03 điểm 

mỏ khoáng sản, 

số ký hiệu 

ĐG1,ĐG2, ĐG3 

(huyện Đông 

Giang) tại điểm 

a khoản 3 Mục 

II Điều 1

21/12/2015

Được sửa đổi 

bởi Nghị quyết 

số 

181/2015/NQ-

HĐND ngày 

11/12/2015

Đề nghị UBND 

tỉnh rà soát, 

công bố nghị 

quyết hết hiệu 

lực 01 phần
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