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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG TRỊ 

 
Số: 25/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2011 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa 
 và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 

của HðND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016  
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 3 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND và UBND ngày 
03 tháng 12 năm 2004; Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của HðND và UBND; 

 Căn cứ Quy chế hoạt ñộng của HðND ban hành kèm theo Nghị quyết số 
753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội khóa XI; 

 Xét Tờ trình số 204/TTr-HðND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thường trực 
HðND tỉnh "Về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và 
chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của HðND tỉnh khóa 
VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016"; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HðND tỉnh và ý kiến 
của ñại biểu HðND tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
năm 2012 của HðND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (có Danh mục chi tiết kèm 
theo). 

ðiều 2. Giao Thường trực HðND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh căn cứ vào yêu 
cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của ñịa phương ñể ñiều chỉnh, bổ sung hoặc ñưa ra 
khỏi Danh mục nghị quyết ban hành và trình HðND tỉnh quyết ñịnh hàng năm. 

Căn cứ vào các quy ñịnh hiện hành và tình hình thực tế, khả năng ngân sách của 
ñịa phương, tính chất của mỗi ñề án, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HðND 
tỉnh ñể bố trí kinh phí cho công tác xây dựng và trình ñề án. 
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Giao Thường trực HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh và các ñại biểu HðND tỉnh 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñược HðND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 
tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua. 

 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Hữu Phúc 
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DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HðND TỈNH KHÓA VI, 
NHIỆM KỲ 2011 - 2016  BAN HÀNH 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HðND 
ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HðND tỉnh Quảng Trị) 

 

A. DANH MỤC NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ðỀ 

I. NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH TỪ NĂM 2012 ðẾN HẾT NHIỆM KỲ (ban hành mới) 

STT Tên văn bản 

Dự kiến 
năm 
ban 

hành 

Ghi 
chú 

01 
Nghị quyết về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm - 
dạy nghề giai ñoạn 2011 - 2015 

2012 
 

02 
Nghị quyết thông qua ðề án giảm nghèo bền vững, các xã, thôn, 
bản, vùng sâu, vùng xa, vùng ñặc biệt khó khăn trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao 

2012 
 

03 
Nghị quyết về việc phê duyệt ðề án ghổ cập giáo dục bậc trung 
học giai ñoạn 2011 - 2016 

2012 
 

04 
Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng ñất năm 2011 - 
2020 

2012 
 

05 
Nghị quyết thông qua ðề án quy hoạch phát triển hệ thống ñô 
thị trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2011 - 2020. 

2012 
 
 

06 
Nghị quyết về việc Quy ñịnh chế ñộ trợ cấp ñối với lực lượng 
dân quân nòng cốt khi tập trung làm nhiệm vụ 

2012 
 

 

07 
Nâng cao năng lực hoạt ñộng và chế ñộ chính sách ñối với Hội 
thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị 

2012  

08 
Nghị quyết về kế hoạch ñầu tư trung hạn thời kỳ 2013 - 2015 
của tỉnh 

2012  

09 

Nghị quyết phê duyệt ðề án xác ñịnh giá các loại rừng theo 
Nghị ñịnh số 48/2007/Nð-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của 
Chính phủ "về nguyên tắc và phương pháp xác ñịnh giá các loại 
rừng". 

2012  

10 
Quy hoạch phát triển ñiện lực tỉnh Quảng Trị giai ñoạn 2011 - 
2015 có tính ñến 2020 

2012 
 

11 
Nghị quyết thông qua ðề án về quy hoạch, cơ chế chính sách 
phát triển một số cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao của 
tỉnh 

2012 
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12 
Nghị quyết thông qua ðề án quy hoạch phát triển công viên, cây 
xanh, ñiện chiếu sáng công cộng giai ñoạn 2011 ñến 2020. 

2013  

13 
Nghị quyết xây dựng thành phố ðông Hà ñạt ñô thị loại II trước 
năm 2020 

2013 
 

14 Nghị quyết về mở rộng thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng 2013  

15 

Nghị quyết thông qua ðề án “Quy ñịnh một số chính sách ưu ñãi 
về quyền sử dụng ñất ñối với các dự án thực hiện xã hội hóa trên 
ñịa bàn tỉnh theo Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 
năm 2008 của Chính phủ”. 

2013 

 

16 
Nghị quyết tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ 
sở huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn và thôn bản, khu 
phố ñến năm 2020 

2013 

 
 

17 
Nghị quyết về Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh ñến 
năm 2020 

2013 
 

18 
Nghị quyết thông qua ðề án biện pháp bảo ñảm an toàn giao 
thông ñường bộ, ñường sắt và ñường thủy nội ñịa trên ñịa bàn 
tỉnh Quảng Trị giai ñoạn 2010 - 2015 

2013 

 

19 
Nghị quyết chính sách ñào tạo, bồi dưỡng thu hút cán bộ, công 
chức, viên chức của tỉnh giai ñoạn 2011 - 2015 

2013 
 

20 
Nghị quyết thông qua ðề án quy hoạch tổng thể xử lý chất thải 
rắn ñô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, ñiểm dân cư tập trung 
trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2011 ñến 2020 

 
2013 

 

21 
Nghị quyết thông qua ðề án quy hoạch tổng thể xây dựng nghĩa 
trang, nghĩa ñịa giai ñoạn 2011 ñến 2020 

2013 
 

22 
Nghị quyết về ñầu tư tu bổ, tôn tạo, duy tu, bảo dưỡng, chống 
xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Trị 

2013  

23 
Nghị quyết thông qua ðề án quy hoạch hệ thống công sở các cơ 
quan hành chính nhà nước, trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà 
nước, giai ñoạn 2011 ñến 2020 

2014  

24 
Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, giai ñoạn 
2011 ñến 2020.  

2014  

25 
Nghị quyết của HðND tỉnh về chính sách ứng dụng, nhân rộng 
và phát triển toàn diện rộng các kết quả khoa học và công nghệ 

2014 
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26 
Nghị quyết thông qua ðề án quy hoạch tổng thể hệ thống Cửa 
khẩu biên giới quốc gia thuộc tỉnh, giai ñoạn 2011 ñến 2020 

2014 
 

27 

Nghị quyết về bổ sung quy hoạch mạng lưới trường, lớp của 
giáo dục mầm non, tiểu học, giáo dục phổ thông, giáo dục 
chuyên nghiệp, dạy nghề gắn với xây dựng chuẩn quốc gia và 
trường chất lượng cao 

2014 

 

28 
Nghị quyết về mở rộng và nâng cấp ñô thị Khe Sanh, Lao Bảo, 
Hồ Xá 

2015 
 

29 
Nghị quyết về thành lập thị trấn La Lay - Tà Rụt, Sen Bụt, Bồ 
Bản 

2015 
 

30 
Nghị quyết về phê duyệt phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm 
vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn ñịnh ngân sách 
năm 2016 - 2020 và ñịnh mức chi thường xuyên năm 2016 

2015 
 

31 

Nghị quyết giao quyền tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí 
hành chính trong các cơ quan nhà nước, giao quyền tự chủ về 
biên chế và tài chính trong các ñơn vị nghiệp công lập thuộc tỉnh 
giai ñoạn 2016 - 2020 

2015 

 

II. NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH TRONG NĂM 2011 (ban hành mới) 

1. Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt ñộng của HðND tỉnh nhiệm kỳ 
2011 - 2016 (ñã ban hành). 

2. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2016 (ñã ban 
hành). 

3. Nghị quyết về xây dựng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên ñịa bàn tỉnh Quảng 
Trị (ñã ban hành). 

4. Nghị quyết về việc ñiều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 
17/2010/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HðND tỉnh khóa V “Phân cấp 
nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu thời kỳ ổn ñịnh ngân sách 
năm 2011 - 2015 và ñịnh mức chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2011” 
(ban hành tại kỳ họp cuối năm 2011). 

III. NGHỊ QUYẾT SỬA ðỔI, BỔ SUNG 

1. Sửa ñổi Nghị quyết số 11/2010/NQ-HðND ngày 23 tháng 7 năm 2010 về việc 
xây dựng giá thu một phần viện phí trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Sửa ñổi, bổ sung 03 Nghị quyết:  
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a) Sửa ñổi, bổ sung, ban hành mới Nghị quyết thực hiện Quyết ñịnh số 
60/2011/Qð-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ “Quy ñịnh 
một số chính sách phát triển giáo dục mầm non  giai ñoạn 2011 - 2015”; (Nghị quyết 
số 3.5/2004/NQ-HðND về phê duyệt ðề án phát triển giáo dục mầm non giai ñoạn 
2005 - 2010). 

b) Nghị quyết số 13/2010/NQ-HðND về sửa ñổi, bổ sung nội dung một số vấn 
ñề Nghị quyết của HðND tỉnh khóa V (ñiều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội và giáo dục mầm non trong thời gian tới - thực hiện 2015).  

c) Nghị quyết số 28/2010/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2010 “Chuyển ñổi 
các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên ñịa bàn tỉnh sang loại hình 
công lập” của HðND tỉnh). 

3. Sửa ñổi Nghị quyết về Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và phát triển 
nông thôn ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020 (ñiều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 
phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản trên ñịa bàn tỉnh 
ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020). 

4. Sửa ñổi Nghị quyết số 04/2009/NQ-HðND sửa ñổi, bổ sung chính sách 
khuyến khích ñào tạo thu hút và sử dụng cán bộ; chính sách thu hút, ñào tạo, ñãi ngộ 
ñối với bác sỹ, dược sỹ ñại học và cán bộ y tế cơ sở.  

5. Sửa ñổi Nghị quyết số 7d/2002/NQ-Hð ngày 31 tháng 01 năm 2002 của  
HðND tỉnh khóa IV về chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn giai ñoạn 
2002 - 2015. 

6. Sửa ñổi, bổ sung Nghị quyết số 03/2009/NQ-HðND về ñiều chỉnh chính sách 
ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư.  

7. Nghị quyết số 26/2010/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2010 “Quy ñịnh 
một số chế ñộ, ñịnh mức chi tiêu tài chính phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra 
văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND các cấp”.   

8. Sửa ñổi Nghị quyết số 12b/2004/NQ-HðND ngày 15 tháng 3 năm 2004 về cơ 
chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. 

9. Sửa ñổi Nghị quyết số 8.9/2006/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2006 
thông qua ðề án ñẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. 

10. Sửa ñổi Nghị quyết số 03/2007/NQ-HðND ngày 12 tháng 4 năm 2007 “Quy 
hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ñến năm 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020. 

11. Sửa ñổi Nghị quyết số 05/2009NQ-HðND ngày 24 tháng 4 năm 2009 phát 
triển sự nghiệp văn hóa - thể dục, thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa - thể dục, thể 
thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao ñến năm 2015, tầm nhìn ñến năm 
2020.  
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12. Sửa ñổi Nghị quyết số 24/2010/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2010 
“Sửa ñổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên ñịa bàn tỉnh Quảng 
Trị”. 

B. DANH MỤC CÁC LOẠI NGHỊ QUYẾT ðƯỢC BAN HÀNH HÀNG 
NĂM THEO QUY ðỊNH CỦA LUẬT TỔ CHỨC HðND VÀ UBND NĂM 2003 

1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối và cả năm. 

2. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của tỉnh 
và của các huyện ñang thực hiện thí ñiểm không tổ chức HðND. 

3. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn, chi ngân sách ñịa 
phương hàng năm. 

4. Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn ñầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và 
danh mục công trình trọng ñiểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách. 

5. Nghị quyết thông qua phương án giá các loại ñất và phân loại ñường phố 
thành phố, thị xã, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị hàng năm. 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Hữu Phúc 
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DANH MỤC NGHỊ QUYẾT HðND TỈNH KHÓA VI, 
NHIỆM KỲ 2011 - 2016 BAN HÀNH TRONG NĂM 2012 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HðND 
ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HðND tỉnh Quảng Trị) 

 

 

STT Tên văn bản 
Ghi 
chú 

1. Kỳ họp thứ IV, tháng 4 năm 2012 

01 
Nghị quyết về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm - dạy 
nghề giai ñoạn 2011 - 2015 

 

02 
Nghị quyết thông qua ðề án giảm nghèo bền vững, các xã, thôn, 
bản, vùng sâu, vùng xa, vùng ñặc biệt khó khăn trên ñịa bàn tỉnh 
Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao 

 

03 Nghị quyết về việc quy ñịnh chế ñộ trợ cấp ñối với lực lượng dân 
quân nòng cốt khi tập trung làm nhiệm vụ 

 

04 
Nâng cao năng lực hoạt ñộng và chế ñộ chính sách ñối với Hội 
thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị 

 

05 
Sửa ñổi Nghị quyết số 24/2010/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 
2010 “Sửa ñổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên 
ñịa bàn tỉnh Quảng Trị” 

 

06 
Quy hoạch phát triển ñiện lực tỉnh Quảng Trị giai ñoạn 2011 - 2015 
có tính ñến năm 2020 

 

07 

Sửa ñổi Nghị quyết số 05/2009NQ-HðND ngày 24 tháng 4 năm 
2009 phát triển sự nghiệp văn hóa - thể dục, thể thao; xây dựng thiết 
chế văn hóa - thể dục, thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành 
tích cao ñến năm 2015, tầm nhìn ñến năm 2020  

 

2. Kỳ họp thứ V, tháng 7 năm 2012 

01 
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 
2012 

 

02 
Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 
của các huyện ñang thực hiện thí ñiểm không tổ chức HðND 

 

03 
Sửa ñổi Nghị quyết số 03/2007/NQ-HðND ngày 12 tháng 4 năm 
2007 “Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ñến năm 
2010, ñịnh hướng ñến năm 2020 
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04 
Nghị quyết về việc phê duyệt ðề án phổ cập giáo dục bậc trung học 
giai ñoạn 2011 - 2016 

 

05 
Nghị quyết thông qua ðề án quy hoạch phát triển Hệ thống ñô thị 
trên ñịa bàn tỉnh, giai ñoạn 2011 - 2020. 

 

06 
Nghị quyết thông qua ðề án về quy hoạch, cơ chế chính sách phát 
triển một số cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao của tỉnh 

 

07 
Nghị quyết phê duyệt ðề án xác ñịnh giá các loại rừng theo Nghị 
ñịnh số 48/2007/Nð-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ 
“về nguyên tắc và phương pháp xác ñịnh giá các loại rừng” 

 

3. Kỳ họp thứ VI, tháng 12 năm 2012 

01 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013  

02 
Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 
2011 

 

03 
Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn, chi 
ngân sách ñịa phương năm 2013 

 

04 
Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn ñầu tư xây dựng cơ bản năm 
2013 và Danh mục công trình trọng ñiểm của tỉnh sử dụng vốn ngân 
sách 

 

05 
Nghị quyết thông qua phương án giá các loại ñất và phân loại 
ñường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị 
năm 2013 

 

06 
Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng ñất năm 2011 - 
2020 

 

07 
Nghị quyết về kế hoạch ñầu tư trung hạn thời kỳ 2013 - 2015 của 
tỉnh 

 

08 

Sửa ñổi Nghị quyết về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và 
phát triển nông thôn ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020 (ñiều 
chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, lâm 
nghiệp, thủy lợi và thủy sản trên ñịa bàn tỉnh ñến năm 2015, ñịnh 
hướng ñến năm 2020 
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09 

Sửa ñổi, bổ sung 03 Nghị quyết: 

1. Sửa ñổi, bổ sung, ban hành mới Nghị quyết thực hiện Quyết ñịnh 
số 60/2011/Qð-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ “Quy ñịnh một số chính sách phát triển giáo dục mầm 
non giai ñoạn 2011 - 2015”; (Nghị quyết số 3.5/2004/NQ-HðND về 
phê duyệt ðề án phát triển giáo dục mầm non giai ñoạn 2005 - 
2010) 

2. Nghị quyết số 13/2010/NQ-HðND về sửa ñổi, bổ sung nội dung 
một số vấn ñề Nghị quyết của HðND tỉnh khóa V (ñiều chỉnh phù 
hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và giáo dục mầm non 
trong thời gian tới - thực hiện 2015) 

3. Nghị quyết số 28/2010/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2010 
“Chuyển ñổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên 
ñịa bàn tỉnh sang loại hình công lập” của HðND tỉnh) 

 

Ngoài các nội dung trên, theo yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, Thường 
trực HðND, UBND tỉnh xem xét, ñề nghị HðND tỉnh có thể bổ sung các báo cáo, ñề 
án trình HðND tỉnh quyết ñịnh. 

 

CHỦ TỊCH 
 

Lê Hữu Phúc 

 

 

 
 
 
 

 


