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Phụ lục I
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN KT-XH, 

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH, ĐẦU TƯ CÔNG, ĐỊNH MỨC, 
TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022)

- Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi 
và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách 
địa phương năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước

- Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

- Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự 
nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 
2025

- Nghị quyết số 40/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định mức thưởng đối với tập thể, cá nhân lập thành 
tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp quốc gia, cấp tỉnh

- Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia 
bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025

- Nghị quyết số 42/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, 
kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng 
mới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội 
đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

- Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của 
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về  nội dung và mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

- Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định cơ chế hỗ trợ chênh lệch tiền sử dụng đất đối với 
đất ở và đất tín ngưỡng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về giảm 50% mức thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành 
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chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam

- Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

- Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 
2022

- Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2022

- Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng 
vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương 

- Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử 
dụng vốn ngân sách địa phương

- Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
02/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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

- Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về sửa đổi một số nội dung quy định tại phụ lục kèm theo 
khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 
của Hội đồng nhân dân tỉnh 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

- Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
22/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 
Nam về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào 
dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

- Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc 
công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính 
sách hỗ trợ tổ chức ôn tập cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi 
trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 21/04/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng 
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Nam
- Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/04/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ 
chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 21/04/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm 
Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 
2025

- Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 21/04/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên 
và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa 
mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh

- Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 21/04/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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

- Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 21/04/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia 
đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 21/04/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp 
hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025

- Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/04/2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số 
đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang hưởng chính sách người có 
công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/04/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quảng Nam về quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm 
giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của 
Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam
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Phụ lục II
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH VỀ PHÁT TRIỂN 

KT-XH, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022)

- Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc giao chỉ tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân 
sách nhà nước năm 2022; 

- Quyết định số 3627/QĐ-UBND  ngày 10/12/2021 về việc ban hành một số 
giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán 
ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022

- Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 về việc quy định 
khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 về việc ban hành Quy 
định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 về việc bãi bỏ Quyết 
định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định 
chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Nam đến năm 
2020

- Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 về việc tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định 
số 1273/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND tỉnh về 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 COVID-19 đến ngày 31/12/2022

- Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 về việc thực hiện chính 
sách hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị nhiễm COVID-19 tập trung (F0) trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam

- Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 về việc Ban hành tiêu chí 
phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở y tế điều trị tuyến 
tỉnh và hoạt động khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc Sở Y tế trong năm 2022

- Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 23/03/2022 về việc quy định mức phí 
ứng vốn  từ nguồn vốn Quỹ Phát triển đất tỉnh

- Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 21/04/2022 về việc Ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà 
cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 22/04/2022 về việc Ban hành Quy 
định nội dung xúc tiến thương mại được hỗ trợ và mức hỗ trợ kinh phí từ ngân 
sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam

- Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 24/05/2022 về việc ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh ủy 
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Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam

- Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 26/05/2022 về việc Thành lập Tổ 
công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn 
thành công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước

- Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 30/05/2022 về việc áp dụng mức thu 
lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam
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