
 

Phụ lục I 

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

(18 Nghị quyết) 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐND ngày      /5/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh) 

 
 

STT 
Số, ký hiệu, ngày, tháng năm ban hành, tên 

gọi của nghị quyết 

Lí do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ghi chú 

Lĩnh vực pháp chế (02 nghị quyết) 

01 

Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 

19/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định 

mức hỗ trợ đối với những người làm công 

tác giảm nghèo ở cấp xã trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 

 

Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2022 

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.  

02 

Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 

19/7/2018 của HĐND tỉnh về việc quy 

định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai 

nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý 

giai đoạn 2018-2021 

Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2022 

 

 

 

 

 



Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách (07 nghị quyết) 

03 

Nghị quyết số 157/2015/NQ-HĐND ngày 

07/7/2015 về tiêu chí dự án đầu tư công 

trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

Căn cứ ban hành nghị quyết hết 

hiệu lực, nội dung của nghị quyết 

không còn phù hợp với quy định 

hiện hành 

01/01/2020  

04 

Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 về 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 

Hết hiệu lực theo thời gian  01/01/2022 

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 

MTQGXD 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 theo thời gian. 

05 

Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 

19/4/2017 về 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 

Hết hiệu lực theo thời gian  01/01/2022 

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 

giai đoạn tiếp theo, để có cơ sở phân bổ 

vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc 

gia 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 theo thời gian. 

06 

Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017 về ban hành Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách 

Hết hiệu lực theo thời gian  01/01/2022 

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 

giai đoạn tiếp theo, để có cơ sở phân bổ 
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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 

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 theo thời gian. 

07 

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 

19/7/2018 về quy định tỷ lệ phân chia 

nguồn thu cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn 

tỉnh 

 

Nghị quyết này đã được thay thế 

bởi Nghị quyết 36/2021/NQ-

HĐND ngày 08/12/2021 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. 

01/01/2022  

08 

Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019 về quy định về thưởng vượt thu 

so với dự toán từ các khoản thu phân chia 

giữa các cấp ngân sách ở địa phương 

Hết hiệu lực theo thời gian đã 

được quy định cụ thể trong Nghị 

quyết 
01/01/2021 

Tại khoản 3 Điều 1, Nghị quyết này 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.  

09 

Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 

15/7/2020 về giảm mức thu phí tham quan 

trên địa bàn tỉnh  

 

 

 

Hết hiệu lực theo thời gian đã 

được quy định cụ thể trong Nghị 

quyết và các văn bản liên quan 
01/7/2021 

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. Do 

vậy, đề nghị công bố hết hiệu lực toàn bộ. 
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Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội (08 nghị quyết) 

10 

Nghị quyết số 162/2010/NQ-HĐND ngày 

08/7/2010 về quy hoạch phát triển giáo dục 

và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 

Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2021  

11 

Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 

09/12/2011 về quy hoạch phát triển sự 

nghiệp văn hóa tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2012-2020 

Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2021  

12 

Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 

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. 

Hết hiệu lực theo thời gian 01/6/2021  

13 

 

Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 

07/7/2015, Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019, Nghị quyết số 

08/2020/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của 

HĐND tỉnh về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích 

quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016-2020 

Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2022  

14 

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019 của HĐND tỉnh về 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 

Nghị quyết này đã được thay thế 

bởi Nghị quyết số 05/2022/NQ-

HĐND ngày 12/01/2022 của 

HĐND tỉnh quy định mức chi 

tiền công thực hiện các nhiệm vụ 

thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức 

24/01/2022  
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thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

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. 

15 

Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh về chính sách 

hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai 

đoạn 2019- 2021 

Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2022  

16 

Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 

09/12/2011 về quy hoạch phát triển sự 

nghiệp thể dục, thể thao tỉnh giai đoạn 

2012-2020, tầm nhìn đến năm 2025 

Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2021  

17 

Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 

19//9/2012 về quy hoạch phát triển sự 

nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025 

Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2021  

Lĩnh vực Dân tộc - miền núi (01 nghị quyết) 

18 

Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND ngày 

07/12/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế 

khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc 

Linh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2018 - 2025 

Đã được thay thế bởi Nghị quyết 

số 09/2022/NQ-HĐND ngày 

21/4/2022 về cơ chế khuyến 

khích bảo tồn, phát triển Sâm 

Ngọc Linh và dược liệu khác trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2022 - 2025. 

02/5/2022  
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Phụ lục II 

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN  

(05 Nghị quyết) 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC-HĐND ngày       /5/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh) 

Stt 

Số, ký hiệu; ngày, tháng năm 

ban hành; tên gọi của nghị 

quyết 

Nội dung hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 

Ghi 

chú 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách (01 nghị quyết) 

01 

Nghị quyết số 02/2019/NQ-

HĐND ngày 12/07/2019 về 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. 

 

- Điểm a, d khoản 2 Điều 3; điểm a 

khoản 4 Điều 3; khoản 1,2,3,4 Điều 5; 

khoản 1 Điều 6; điểm b khoản 2 Điều 

6; điểm b khoản 3 Điều 6 (đã được 

sửa đổi, bổ sung). 

- Khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 3; 

Điều 4; điểm c khoản 2, điểm c khoản 

3 và điểm c khoản 4 Điều 6 (đã chấm 

dứt hiệu lực). 

Nghị quyết này đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND 

12/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND  ngày 

12/07/2019 về 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. 

24/01/2022  

Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội (02 nghị quyết) 

02 

Nghị quyết số 22/2021/NQ-

HĐND 19/04/2021 của HĐND 

tỉnh quy định một số chính sách 

hỗ trợ phát triển giáo dục mầm 

non trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam. 

- Điều 1, các khoản 1,2,5 Điều 2; 

Điều 4. 

- Khoản 4 Điều 2; khoản 4 Điều 3. 

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 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ 

sung Điều 1,  các khoản 1, 2, 5 Điều 2,  Điều 

4    của Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND 

 

 

24/01/2022 
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ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh về quy định 

một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục 

mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

(2) Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 

21/4/2022 quy định kinh phí phục vụ nấu ăn 

đối với các trường có tổ chức nấu ăncho trẻ 

em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bãi bỏ 

khoản 4 Điều 2, khoản 4 Điều 3. 

 

 

 

02/5/2022 

03 

Nghị quyết số 13/2017/NQ-

HĐND ngày 19/04/2017 về chính 

sách khuyến khích thoát nghèo 

bền vững tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2017 - 2021  

Khoản 3, Điều 3; khoản 3, Điều 4; 

khoản 2, Điều 5 

Do có một số chính sách kéo dài sau năm 

2021 (Chính sách giáo dục: Cấp bù học phí; 

hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo 

và học sinh các cấp phổ thông; hỗ trợ tiền ăn 

trưa  cho trẻ em 3,4,5 tuổi trong 03 năm học 

liên tục; cấp bù học phí cho sinh viên học 

chính quy đến khi kết thúc khóa học.); chính 

sách bảo hiểm y tế (hỗ trợ mức đóng bảo hiểm 

y tế theo loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện 

trong thời gian 36 tháng) và tín dụng (hỗ trợ 

lãi suất vay vốn trong 36 tháng) cho hộ nghèo, 

hộ cận nghèo đăng ký cam kết thoát nghèo 

bền vững....) 

01/01/2022  

Lĩnh vực Dân tộc – miền núi (01 nghị quyết) 

04 

Nghị quyết số 39/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 về 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 

- Phụ lục kèm theo khoản 2 Điều 3. 

- Điều 4 

Nghị quyết này đã được sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ tại các nghị quyết: 

(1) Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 

12/01/2022 về sửa đổi một số nội dung quy 

định tại phụ lục kèm theo khoản 2 Điều 3 

24/01/2022 

 

 

02/5/2022 
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116/2016/NĐ-CP. Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND. 

(2) Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 

21/4/2022 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 bãi bỏ 

Điều 4. 

Lĩnh vực Pháp chế (01 nghị quyết) 

05 

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND 

ngày 21/4/2020 của HĐND 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. 

- Khoản 3 Điều 2. 

- Khoản 3 Điều 3. 

Nghị quyết này đã được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 

21/4/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 

21/4/2020 của HĐND 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. 

02/5/2022  



Phụ lục III 

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN TỔNG KẾT,  

ĐÁNH GIÁ TRÌNH HĐND TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI 

(12 Nghị quyết) 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-HĐND ngày    /5/2022 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh) 
 

STT 
Số, ký hiệu, ngày, tháng năm ban 

hành, tên gọi của nghị quyết 

Kiến nghị (đình chỉ thi 

hành, ngưng hiệu lực, 

sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ hoặc ban hành mới) 

Lý do kiến nghị 

Lĩnh vực pháp chế (04 nghị quyết) 

1 

Nghị quyết số 144/2009/NQ-

HĐND ngày 22/7/2009 về thành 

lập Ban Nông nghiệp xã 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo rà soát căn cứ pháp 

lý ban hành Nghị quyết 

số  144/2009/NQ-

HĐND, tình hình thực 

tiễn, trình HĐND tỉnh 

xử lý nghị quyết 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, HĐND tỉnh khóa VIII 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. 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. 

2 

Nghị quyết số 28/2011/NQ-

HĐND ngày 09/12/2011 của 

HĐND tỉnh về số lượng và mức 

phụ cấp đối với Công an viên 

thường trực cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo rà soát, đánh giá 

việc thực hiện Nghị 

quyết số 28/2011/NQ-

HĐND, trình HĐND 

tỉnh bãi bỏ theo quy định 

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, 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.  

3 

Nghị quyết số 10/2020/NQ-

HĐND ngày 02/11/2020 của 

HĐND tỉnh 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 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo rà soát, đánh giá 

việc thực hiện Nghị 

quyết số 10/2020/NQ-

HĐND tỉnh, trình 

HĐND tỉnh xem xét sửa 

đổi, bổ sung. 

Vận dụng Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND ngày 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, HĐND tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND. Tuy nhiên, vừa qua HĐND 

tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 

thay thế Nghị quyết 10/2019/NQ-HĐND. Theo đó, đối tượng áp dụng 

và một số nội dung chi, mức chi phục vụ các kỳ thi có sự thay đổi. 

4 
Nghị quyết số 14/2021/NQ-

HĐND ngày 16/3/2021 của 

HĐND quy định mức hỗ trợ Ban 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo rà soát, đánh giá kết 

quả thực hiện Nghị 

Quá trình thực hiện nghị quyết đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập 

(Báo cáo số 140/BC-STNMT ngày 02/3/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường). 



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 

quyết số 14/2021/NQ-

HĐND tỉnh trình HĐND 

xem xét sửa đổi, bổ 

sung. 

 

Lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách (07 nghị quyết) 

5 

Nghị quyết số 73/2013/NQ-

HĐND ngày 20/3/2013 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 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo rà soát, đánh giá, 

trình HĐND tỉnh xem 

xét ban hành Nghị quyết 

mới thay thế. 

Đa số căn cứ ban hành Nghị quyết đã bị bãi bỏ, hết hiệu lực, nội dung 

của Nghị quyết không phù hợp với tình hình thực tế. Tại Nghị quyết số 

75/NQ-HĐND, HĐND tỉnh đã giao UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, 

đánh giá hiệu quả thực hiện Nghị quyết này nhưng đến nay vẫn chưa 

thực hiện. 

6 

Nghị quyết số 203/2016/NQ-

HĐND ngày 26/4/2016 của 

HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo rà soát, đánh giá, 

trình HĐND tỉnh xem 

xét ban hành nghị quyết 

sửa đổi, bổ sung. 

Nghị quyết số 203/2016/NQ-HĐND quy định: Việc quản lý, sử dụng 

nguồn thu tiền bảo vệ, quản lý, phát triển đất trồng lúa được thực hiện 

theo quy định tại Điều 8, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015. 

Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2019/NĐ-

CP ngày 11/7/2019, theo đó đã sửa đổi, bổ sung Điều 8, Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP. Mặt khác, một số căn cứ pháp luật ban hành Nghị 

quyết này đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế; Nghị quyết số 75/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 về kết quả rà soát nghị quyết của HĐND tỉnh, 

đã giao UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện 

Nghị quyết này nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. 

7 

Nghị quyết số 33/2016/NQ-

HĐND ngày 08/12/2016 của 

HĐND tỉnh về quy định đối với 

một số loại phí, lệ phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo rà soát, trình HĐND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung. 

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND. Đến nay Thông tư số 

250/2016/TT-BTC đã được thay thế bằng Thông tư số 85/2019/TT-BTC 
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HDND tỉnh. 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 Thông tư 

số 85/2019/TT-BTC; theo đó, một số căn cứ xây dựng mức thu phí, lệ 

phí, cơ sở xác định miễn, giảm mức thu phí có sự thay đổi.  

8 

Nghị quyết số 07/2017/NQ-

HĐND ngày 19/04/2017 về mức 

thu, nộp, quản lý và sử dụng đối 

với một số loại phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của HĐND 

tỉnh 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo rà soát, trình HĐND 

tỉnh sửa đổi sửa đổi, bổ 

sung, thay thế. 

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định 

số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 về phí bảo vệ môi trường đối với 

khai thác khoáng sản, Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 

về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND. Đến nay, Thông tư số 250/2016/TT-

BTC 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 Thông tư 

số 85/2019/TT-BTC; Nghị định số 154/2016/NĐ-CP đã được thay thế 

bởi Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 quy định phí bảo vệ 

môi trường đối với nước thải; theo đó, một số căn cứ xây dựng mức thu, 

nộp, quản lý và sử dụng đối với một số loại phí có sự thay đổi.  

9 

Nghị quyết số 21/2017/NQ-

HĐND ngày 19/7/2017 của 

HĐND tỉnh về quy định về mức 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

đối với một số loại phí thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

HĐND tỉnh. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo rà soát, trình HĐND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung. 

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND. Đến nay Thông tư số 

250/2016/TT-BTC 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 Thông tư số 

85/2019/TT-BTC; theo đó, một số căn cứ xây dựng mức thu phí, lệ phí, 

cơ sở xác định miễn, giảm mức thu phí có sự thay đổi. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-250-2016-tt-btc-phi-le-phi-tham-quyen-hoi-dong-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-2016-323394.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-164-2016-nd-cp-ve-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khai-thac-khoang-san-325915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-154-2016-nd-cp-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-330069.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-250-2016-tt-btc-phi-le-phi-tham-quyen-hoi-dong-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-2016-323394.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-250-2016-tt-btc-phi-le-phi-tham-quyen-hoi-dong-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-2016-323394.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-85-2019-tt-btc-huong-dan-phi-va-le-phi-tham-quyen-quyet-dinh-hoi-dong-nhan-dan-tinh-431619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-154-2016-nd-cp-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nuoc-thai-330069.aspx


10 

Nghị quyết số 28/2017/NQ-

HĐND ngày 19/7/2017 về sửa 

đổi quy định về lệ phí hộ tịch, lệ 

phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng 

minh nhân dân. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo rà soát, trình HĐND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung. 

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND. Đến nay Thông tư số 

250/2016/TT-BTC 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 Thông tư số 

85/2019/TT-BTC; theo đó, một số căn cứ xây dựng mức thu phí, lệ phí, 

cơ sở xác định miễn, giảm mức thu phí có sự thay đổi. 

11 

Nghị quyết số 10/2018/NQ-

HĐND ngày 19/7/2018 quy định 

mức chi từ ngân sách cấp tỉnh 

đảm bảo cho công tác thỏa thuận 

quốc tế của cơ quan cấp tỉnh. 

 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo rà soát, trình HĐND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung. 

Căn cứ Nghị định số 74/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác 

điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế và Thông tư số 

13/2018/TT-BTC ngày 06/02/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản 

lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều 

ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế, HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết số 10/2018/NQ-HĐND. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 65/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 về quản lý và sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và 

công tác thỏa thuận quốc tế thay thế Nghị định số số 74/2016/NĐ-CP; 

theo đó, một số căn cứ quy định mức chi đảm bảo cho công tác thỏa thuận 

quốc tế có sự thay đổi.  

Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội (01 nghị quyết) 

12 

Nghị quyết số 15/2019/NQ-

HĐND ngày 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 

Đề nghị UBND chỉ đạo 

rà soát, trình HĐND tỉnh 

ban hành nghị quyết mới 

Nghị quyết quy định thời gian áp dụng từ tháng 01/2020 đến hết tháng 

5/2022. Do vậy từ ngày 01/6/2022 Nghị quyết này sẽ hết hiệu lực theo 

thời gian. Đề nghị đánh giá kết quả thực hiện, trình HĐND tỉnh ban 

hành chính sách mới phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn địa 

phương. 
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PHỤ LỤC IV A 

Đề xuất xử lý đối với Nghị quyết không quy định thời gian có hiệu lực 

 theo Kết luận số 4725/KL-ĐCTLN của Đoàn Công tác liên ngành 

 

  

Stt Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, tên gọi của văn bản Ý kiến đề xuất xử lý của Ban Pháp chế 

1 

Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 về sửa đổi, 

bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 

12/7/2012 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ hỗ trợ ngư dân 

Căn cứ khoản 3 Điều 130 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật ban hành văn bản QPPL, kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh 

ban hành văn bản đính chính (bổ sung ngày hiệu lực vào Nghị quyết). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC IV B 

Đề xuất xử lý đối với 4 Nghị quyết đề nghị cần được rà soát do đã hết thời gian thực hiện  

hoặc căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực theo Kết luận số 4725/KL-ĐCTLN của Đoàn Công tác liên ngành 

 

 

Stt 
Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành,  

tên gọi của văn bản 

Kết quả kiểm tra của 

Đoàn công tác liên 

ngành 

Ý kiến đề xuất xử lý của  

Ban Pháp chế 

1 

Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam về quy hoạch phát triển điện lực 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015, xét đến năm 2020 

Đề nghị rà soát do đã hết 

thời hạn thực hiện 

Nghị quyết này đã được rà soát tại Nghị quyết 

số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020. Do vậy, 

đề nghị HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ 

đạo thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 

1 Điều 2 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND
1
  

2 

Nghị quyết số 105/2008/NQ-HĐND ngày 29/4/2008 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam về phát triển du lịch tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2020 

3 

Nghị quyết số 145/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam về quy hoạch tổng thể phát triển du 

lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng 2020 

4 

Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam quy định cơ chế chính sách nhà ở 

cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà cho 

người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ ban hành văn bản 

đã hết hiệu lực 

Nghị quyết này đã được rà soát tại Nghị quyết 

số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020. Do vậy, 

kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu 

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định 

tại điểm c, khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 

75/NQ-HĐND.
2
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Căn cứ Luật Quy hoạch, các văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình thực tiễn địa phương trình HĐND tỉnh xem xét xử lý đối với 16 nghị quyết về quy hoạch có thời gian thực hiện đến năm 

2020 trong thời gian chờ quy hoạch tỉnh được phê duyệt. 
2 Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện đối với 12 nghị quyết để trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 



PHỤ LỤC IV C 

Đề xuất xử lý đối với 22 Nghị quyết bãi bỏ không đúng hình thức văn bảntheo quy định tại Khoản 1, Điều 12 

 Luật Ban hành văn bản QPPL theo Kết luận số 4725/KL-ĐCTLN của Đoàn Công tác liên ngành 

 
 

Stt Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, tên gọi của văn bản Ý kiến đề xuất xử lý của Ban Pháp chế 

20 Nghị quyết có quy định thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2020 

1 
Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008 về đổi mới, phát triển 

kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015 

Các Nghị quyết này nằm trong Phụ lục 1 Nghị quyết số 

75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 (bãi bỏ, công bố hết 

hiệu lực). Việc công bố hết hiệu lực Nghị quyết này từ 

ngày 01/01/2021 là đúng quy định, tuy nhiên việc gộp 

nghị quyết công bố hết hiệu lực với nghị quyết bãi bỏ 

trong cùng 01 Phụ lục là chưa đảm bảo. Do vậy, đề nghị 

HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 

Nghị quyết 75/NQ-HĐND theo hướng bỏ từ “bãi bỏ” 

chỉ công bố hết hiệu lực đối với các Nghị quyết này. 

2 

Nghị quyết số 82/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 về phân bổ kinh phí hỗ 

trợ cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 

theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ 

3 

Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008 của HĐND tỉnh về đổi 

mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay 

đến năm 2015 

4 

Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 về cơ chế hỗ trợ và 

khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2014-2020 

5 
Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về Chương trình phát 

triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 

6 
Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về kiên cố hóa các 

tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 

7 
Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 về Đề án giao thông 

nông thôn giai đoạn 2016-2020 

8 

Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về cơ chế khuyến 

khích đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016-2020 

9 

Nghị quyết số 183/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 quy định nguyên tắc, 

tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016-2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-dinh-42-2012-nd-cp-quan-ly-su-dung-dat-trong-lua-139112.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-quyet-113-2008-nq-hdnd-doi-moi-phat-trien-kinh-hop-tac-hop-tac-xa-quang-nam-167049.aspx


10 

Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 quy định mức hỗ trợ 

các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn, giai đoạn 2016-

2020 

11 

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về cơ chế hỗ trợ đào tạo 

lao động cho các chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 

12 

Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về một số chế độ đối 

với thành phố Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành đến 

năm 2020 

13 

Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 quy định mức kinh phí 

hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn giai 

đoạn 2017- 2020 

14 

Nghị quyết số 202/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 về cơ chế khuyến khích 

bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2016-2020 

15 

Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 về cơ chế đầu tư kiên cố 

hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 

2016-2020 

16 

Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định chi phí hỗ trợ 

chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

17 

Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND tỉnh 

18 

Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về quy định một số nội 

dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh 

19 
Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều 

3 Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh 

20 

Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 quy định mức chi thực 

hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu 

và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=36/2016/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/12/2016&eday=08/12/2016
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=180/2015/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=11/12/2015&eday=11/12/2015


02 Nghị quyết QPPL bị bãi bỏ không đúng hình thức văn bản 

1 
Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định một số chính 

sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. 

Nghị quyết này chưa hết giai đoạn thực hiện; tuy nhiên, 

tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX đã ban hành 

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kỳ 

họp thứ 20, trong đó có nội dung dừng thực hiện đối với 

Nghị quyết này. Tại Nghị quyết 75/NQ-HĐND bãi bỏ 

không đúng hình thức văn bản. Do đó, đề nghị HĐND 

tỉnh ban hành Nghị quyết QPPL để xử lý bãi bỏ đối với 

Nghị quyết này theo đúng hình thức quy định. 

2 

Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 quy định nội dung và 

mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên 

thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Việc ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐND để bãi bỏ 

Nghị quyết này là chưa đúng quy định. Tuy nhiên ngày  

16/3/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

10/2021/NQ-HĐND quy định mức chi, chế độ dinh 

dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên 

thể thao Đội tuyển năng khiếu tỉnh và đội tuyển cấp 

huyện đang tập trung đào tạo, tập huấn, thi đấu trên địa 

bàn tỉnh; đồng thời UBND tỉnh đã công bố Nghị quyết 

số 53/2018/NQ-HĐND hết hiệu lực toàn bộ lại tại 

Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của 

UBND tỉnh về công bố danh mục văn bản QPPL do 

HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành hết hiệu lực 

toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2021. Do vậy không 

thể tiếp tục ban hành nghị quyết QPPL để bãi bỏ Nghị 

quyết số 53/2018/NQ-HĐND nêu trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC IV D 

Đề xuất xử lý đối với 03 Nghị quyết công bố hết hiệu lực nhưng không có căn cứ chấm dứt hết hiệu lực  

theo quy định tại Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL 2015 

 
 

Stt Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành, tên gọi của văn bản Ý kiến đề xuất xử lý của Ban Pháp chế 

1 

Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 Quy định 

mức khoán kinh phí hoạt động của UBMTTQVN và các đoàn thể 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của 

UBND tỉnh đã công bố Nghị quyết số 22/2011/NQ-

HĐND hết hiệu lực từ 31/12/2020; tuy nhiên việc công 

bố văn bản hết hiệu lực nhưng không có căn cứ chấm dứt 

hết hiệu lực. Qua rà soát, tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-

HĐND ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách 

các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu 

của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước áp dụng trong thời kỳ ổn định 

ngân sách 2017 - 2020 kéo dài trong năm 2021 đã có nội 

dung quy định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy 

ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, do đó Nghị quyết số 

22/2011/NQ-HĐND đã hết hiệu lực, Ban kiến nghị 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sửa đổi lý 

do công bố hết hiệu lực của Nghị quyết. 

 

2 
Nghị quyết số 192/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về thành lập 

Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam 

Tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của 

UBND tỉnh đã công bố Nghị quyết số 192/2015/NQ-

HĐND hết hiệu lực từ 31/12/2020; tuy nhiên việc công 

bố văn bản hết hiệu lực nhưng không có căn cứ chấm dứt 

hết hiệu lực. Hiện nay đã có Nghị quyết số 10/NQ-HĐND 

16/3/2021 của HĐND tỉnh về phương án giải thể Quỹ Bảo 



lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam; 

do vậy, Ban kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh đề nghị 

UBND tỉnh sửa đổi lý do công bố hết hiệu lực của Nghị 

quyết. 

3 

Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về bãi bỏ tiết 

3, điểm 2, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 

09/12/2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ một lần đối 

với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Đây là nghị quyết được ban hành để bãi bỏ một phần văn 

bản QPPL đã được ban hành trước đó và không thuộc đối 

tượng công bố hết hiệu lực. Tuy nhiên, tại Quyết định số 

20/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh đã công 

bố Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND hết hiệu lực từ 

31/12/2020. Do vậy, Ban kiến nghị Thường trực HĐND 

tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan 

lưu ý vấn đề này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=30/2011/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=09/12/2011&eday=09/12/2011

