
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
32/2021/N

Q-HĐND
29/9/2021

Về quy định mức hỗ 

trợ xây dựng 

chòi/phòng trú bão, 

lũ, lụt trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021-

2025

11/10/2021 X 31/12/2025

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung, thay 

thế hoặc ban hành 

mới do có một số 

nội dung không còn 

phù hợp

UBND tỉnh đã có văn 

bản đăng ký trình kỳ 

họp thứ 11, HĐND 

tỉnh khóa X

2
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

21/7/2014 X

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 

xem xét, rà soát, 

đánh giá các điểm 

mỏ khoáng sản đã 

không còn phù hợp, 

hiệu quả kinh tế - xã 

hội, an ninh trật tư, 

môi trường tại các 

điểm mỏ đã đưa vào 

sử dụng để đề xuất 

quy hoạch cho giai 

đoạn tiếp theo 

hướng tích hợp vào 

quy hoạch chung tỉnh

 Một số căn cứ pháp lý 

làm cơ sở ban hành 

Nghị quyết đã hết hiệu 

lực. Thường trực 

HĐND tỉnh đã có chủ 

trương đề nghị đánh 

giá quy hoạch, thăm 

dò, khai thác và sử 

dụng khoáng sản.

Ghi chúCòn hiệu lực Hết hiệu lực

Hết hiệu lực toàn bộ Hết hiệu lực 1 phần

Nhóm nghị quyết đề nghị UBND tỉnh rà soát, đánh giá để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới (08)

Tình trạng pháp lý của nghị quyết

Kiến nghị, lý do 

kiến nghị (nếu có)

PHỤ LỤC II

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT ĐỀ NGHỊ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỂ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BAN HÀNH MỚI

ST

T
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

Ghi chúCòn 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)

ST

T
Số/Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có 

hiệu lực

3
181/2015/

NQ-HĐND
11/12/2015

Về sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 

126/2014/NQ-

HĐND ngày 11 tháng 

7 năm 2014 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

về Quy hoạch thăm 

dò, khai thác và sử 

dụng khoáng sản 

tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn đến năm 2020 

và tầm nhìn đến năm 

2030

21/12/2015 X

Đề nghị UBND tỉnh 

xem xét, rà soát, 

đánh giá các điểm 

mỏ khoáng sản đã 

không còn phù hợp, 

hiệu quả kinh tế - xã 

hội, an ninh trật tư, 

môi trường tại các 

điểm mỏ đã đưa vào 

sử dụng để đề xuất 

quy hoạch cho giai 

đoạn tiếp theo 

hướng tích hợp vào 

quy hoạch chung tỉnh

4
40/2012/N

Q-HĐND
12/07/2012

Về bổ sung quy 

hoạch thăm dò, khai 

thác, chế biến và sử 

dụng khoáng sản 

tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2015, định 

hướng đến năm 2025

22/7/2012 X

Đề nghị UBND tỉnh 

xem xét, rà soát, 

đánh giá các điểm 

mỏ khoáng sản đã 

không còn phù hợp, 

hiệu quả kinh tế - xã 

hội, an ninh trật tư, 

môi trường tại các 

điểm mỏ đã đưa vào 

sử dụng để đề xuất 

quy hoạch cho giai 

đoạn tiếp theo 

hướng tích hợp vào 

quy hoạch chung tỉnh
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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

Ghi chúCòn 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)

ST

T
Số/Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có 

hiệu lực

5
187/2010/

NQ-HĐND
09/12/2010

về quy hoạch thăm 

dò, khai thác, chế 

biến và sử dụng 

khoáng sản tỉnh 

Quảng Nam đến năm 

2015, định hướng 

đến năm 2025

19/12/2010 X

Đề nghị UBND tỉnh 

xem xét, rà soát, 

đánh giá các điểm 

mỏ khoáng sản đã 

không còn phù hợp, 

hiệu quả kinh tế - xã 

hội, an ninh trật tư, 

môi trường tại các 

điểm mỏ đã đưa vào 

sử dụng để đề xuất 

quy hoạch cho giai 

đoạn tiếp theo 

hướng tích hợp vào 

quy hoạch chung tỉnh
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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

Ghi chúCòn 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)

ST

T
Số/Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có 

hiệu lực

6
38/2021/N

Q-HĐND
08/12/2021

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.

01/1/2022 X 31/12/2025

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, xem xét, 

đánh giá sự phù hợp 

đối với 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 quy định tại 

khoản 3, Điều 3 (đối 

với  chi 20% cho 

cộng đồng giữa các 

lưu vực dưới 

500.000 đồng và 

bằng, lớn hơn 

500.000 đồng)



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

Ghi chúCòn 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)

ST

T
Số/Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có 

hiệu lực

7
30/2021/N

Q-HĐND
29/9/2021

Về quy định cơ chế 

khuyến khích, hỗ trợ 

đầu tư xây dựng các 

công trình cấp nước 

sạch tập trung trên 

địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2025

11/10/2021 X 31/12/2025

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, đánh giá 

việc thực hiện Nghị 

quyết, đề xuất bổ 

sung quy hoạch các 

công trình nước sinh 

hoạt phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, 

biến đổi khí hậu và 

từng điểm dân cư 

theo tinh thần Nghị 

quyết số 27/NQ-

HĐND ngày 

20/7/2022 của 

HĐND tỉnh về chất 

vấn và trả lời chất 

vấn tại kỳ họp thứ 

chín, HĐND tỉnh 

khóa X.
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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

Ghi chúCòn 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)

ST

T
Số/Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có 

hiệu lực

8
38/2012/N

Q-HĐND
12/07/2012

Quy định mức chi 

đặc thù cho công tác 

kiểm tra, xử lý, rà 

soát và hệ thống hóa 

văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam

22/7/2012 X

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; 

Nghị định số 

40/2010/NĐ-

CP ngày 

12/4/2010 của 

Chính phủ)

Đề nghị UBND tỉnh 

rà soát, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế hoặc 

ban hành mới

II

1
24/2018/N

Q-HĐND
19/07/2018

Quy định về nội 

dung, định mức chi 

và điều kiện đảm bảo 

cho hoạt động của 

Hội đồng nhân dân 

các cấp tỉnh Quảng 

Nam

01/8/2018 X

Nhóm Nghị quyết giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát, đánh giá để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

Căn cứ pháp lý làm cơ 

sở ban hành Nghị 

quyết số 24/2018/NQ-

HĐND đã được sửa 

đổi, bổ sung (hiện nay 

Văn phòng Quốc hội 

đã ban hành Quyết 

định số 32/QĐ-VPQH 

ngày 19/01/2022 

điều chỉnh một số 

định mức chi trong 

Nghị quyết số 

524/2012/NQ-

UBNTVQH13, theo đó 

đã sửa đổi một số mức 

chi như: chi báo cáo 

thẩm tra, báo cáo 

giám sát, thăm hỏi trợ 

cấp); một số mức chi 

không còn phù hợp 

thực tiễn.
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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

Ghi chúCòn 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)

ST

T
Số/Ký hiệu

Thời gian

 ban hành
Trích yếu

Ngày có 

hiệu lực

2
55/2018/N

Q-HĐND
06/12/2018

Bổ sung điểm d, 

khoản 6, Điều 11 

Nghị quyết số 

24/2018/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 7 năm 

2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy 

định về nội dung, 

định mức chi và điều 

kiện đảm bảo cho 

hoạt động của Hội 

đồng nhân dân các 

cấp tỉnh Quảng Nam

20/12/2018 X

Căn cứ pháp lý làm cơ 

sở ban hành Nghị 

quyết số 24/2018/NQ-

HĐND đã được sửa 

đổi, bổ sung (hiện nay 

Văn phòng Quốc hội 

đã ban hành Quyết 

định số 32/QĐ-VPQH 

ngày 19/01/2022 

điều chỉnh một số 

định mức chi trong 

Nghị quyết số 

524/2012/NQ-

UBNTVQH13, theo đó 

đã sửa đổi một số mức 

chi như: chi báo cáo 

thẩm tra, báo cáo 

giám sát, thăm hỏi trợ 

cấp); một số mức chi 

không còn phù hợp 

thực tiễn.
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