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1

39/2021/

NQ-

HĐND

08/12/2021

Sửa đổi, bổ sung Nghị 

quyết số 11/2017/NQ-

HĐND ngày 19 tháng 4 

năm 2017 và Nghị quyết 

số 01/2021/NQ-HĐND 

ngày 13 tháng 01 năm 

2021 của HĐND tỉnh về 

chính sách hỗ trợ đào tạo 

kỹ thuật chuyên sâu cho 

viên chức sự nghiệp y tế 

công lập tỉnh, giai đoạn 

2017-2021

20/12/2021 X 31/12/2022

2

47/2021/

NQ-

HĐND

08/12/2021

Về giảm 50% mức thu 

phí, lệ phí đối với các thủ 

tục hành chính sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam

10/01/2022 X 31/12/2022

3

18/2021/

NQ-

HĐND

19/04/2021

Quy định về tiếp tục giảm 

phí tham quan một số 

điểm trên địa bàn thành 

phố Hội An và mức hỗ 

trợ phục hồi, phát triển 

du lịch do ảnh hưởng 

dịch bệnh Covid-19

01/07/2021 X 31/12/2022

Kéo dài thời 

gian thực hiện 

đến 

31/12/2022 tại 

Nghị quyết số 

86/NQ-HĐND 

ngày 

08/12/2021 về 

kỳ họp thứ tư

Đến hết thời 

hạn có hiệu lực, 

03 Nghị quyết 

sẽ hết hiệu lực 

theo thời gian; 

đề nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo 

đánh giá kết 

quả thực hiện 

nghị quyết, 

trường hợp cần 

thiết trình 

HĐND tỉnh xem 

xét quyết định 

theo thẩm 

quyền.

PHỤ LỤC IV
DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CÒN HIỆU LỰC DƯỚI 6 THÁNG
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