
DANH MỤC 

Nghị quyết quy phạm pháp luật được bãi bỏ do Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành 
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22 /2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang) 

 

 

STT Tên loại 
Số, ký hiệu;  

ngày, tháng, năm ban hành 
Tên gọi 

1 Nghị quyết 31/2006/NQ-HĐND; ngày 08/12/2006 Về việc đảo nợ vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 

2 Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND; ngày 10/07/2009 

Về việc quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên 

trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, 

phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

3 Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND; ngày 10/07/2009 Về việc phê chuẩn thành lập quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

4 Nghị quyết 08/2009/NQ-HĐND; ngày 10/07/2009 

Về việc điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp 

lần thứ 8 khoá VI từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 12 năm 2002 về việc ban 

hành chế độ thu 7 loại phí thuộc thẩm quyền của tỉnh. 

5 Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND; ngày 10/07/2009 

Về việc bổ sung Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 

năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung mức thu phí qua phà 

trên địa bàn tỉnh. 

6 Nghị quyết 06/2011/NQ-HĐND; ngày 20/7/2010 

Về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn 

đầu tư phát triển cho cấp huyện từ nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 

2012-2015 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ vốn đầu tư do tỉnh quản lý. 

7 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND; ngày 10/07/2012 
Về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý. 

8 Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND; ngày 10/12/2013 

Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về việc quy định 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Tổng cộng: 08 Nghị quyết 
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