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I
CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2020 ĐỀ NGHỊ KHÔNG

TIẾP TỤC BAN HÀNH

1

Chính sách tạo nguồn lực xây dựng các huyện: Nghi Xuân, Đức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà, 

Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới (Các Nghị quyết: số 33/2016/NQ-HĐND ngày 

15/12/2016; số 115/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh)

Phòng NSHX

2
Một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh đạt tiêu chí đô thị loại 

III vào năm 2020 (Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh)
Phòng NSHX

3

Một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh cơ bản đạt tiêu chí đô

thị loại III vào năm 2020 (Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND

tỉnh)

Phòng NSHX

4

Một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị

loại II vào năm 2018 (Các Nghị quyết: số 10/2016/NQ-HĐND ngày 28/6/2016; số

116/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh)

Phòng NSHX

5

Chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều

kiện phòng, chống dịch Covid-19 (Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020

của HĐND tỉnh)

Phòng TCDN

6
Chính sách Đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn

2014-2020 (Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh)
Phòng HCSN

7

Đề án Phát triển kỹ thuật cao, chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nâng cao chất lượng

dịch vụ y tế đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 3954/QĐ-

UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh)

Phòng HCSN

8

Đề án bệnh viện vệ tinh tuyến huyện (bao gồm 5 đề án chi tiết theo Các Quyết định: số

2430/QĐ-UBND ngày 16/8/2018; số 2431/QĐ-UBND ngày 16/8/2018; số 2633/QĐ-

UBND ngày 06/9/2018; số 4322/QĐ-UBND ngày 31/12/2019; số 4323/QĐ-UBND ngày

31/12/2019 của UBND tỉnh)

Phòng HCSN

PHÂN CÔNG TỔNG HỢP RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2017-2020

(Kèm theo Thông báo số 1156/TB-BGĐ ngày 07/4/2021 của Giám đốc sở)
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9
Chính sách phát triển nấm và nấm ăn dược liệu tỉnh đến năm 2020 (Quyết định số

1453/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh)
Phòng HCSN

10
Đề án Giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 (Các Nghị quyết số

35/NQ-HĐND ngày 15/12/2016; số 97/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh)
Phòng HCSN

11
Đề án Phát triển và nâng cao hiệu quả đài truyền thanh không giây (Quyết định số

3822/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh)
Phòng HCSN

12
Chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (Nghị quyết số

65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh)
Phòng TCDN

II
CHÍNH SÁCH CÒN LIỆU LỰC TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐỀ NGHỊ BÃI

BỎ

1
Chính sách đối với ngành Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày

13/7/2012 của UBND tỉnh)
Phòng HCSN

2
Chính sách phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp

theo (Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh)
Phòng HCSN

III
CÁC CHÍNH SÁCH ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ TÍCH HỢP THỰC HIỆN

TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

1

Chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn

mới giai đoạn 2020-2021 (Nghị quyết số 173/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của

HĐND tỉnh)

Phòng NSHX

2
Đề án Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông tỉnh

Hà Tĩnh (Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 19/11/2012)
Phòng HCSN

3

Chính sách đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và giáo viên, học sinh các trường

THPT khác tham gia bồi dưỡng đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và cuộc

thi khoa học kỹ thuật (Nghị quyết số 143/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND

tỉnh)

Phòng HCSN

4

Chính sách Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và

những năm tiếp theo (Các Nghị quyết: số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018; số

152/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh)

Phòng HCSN

5

Cơ chế hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ gia đình làm

nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-

2020 (Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh)

Phòng Ngân sách
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6
Chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà

Tĩnh (Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh)
Phòng HCSN

7

Chính sách Hỗ trợ mức đóng BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS chưa có thẻ BHYT và

hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV (ARV) cho người nhiễm HIV/AIDS

giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 178/2019/NQ-HĐND ngày

15/12/2019 của HĐND tỉnh)

Phòng HCSN

8

Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn

tỉnh Hà Tĩnh - Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo (Quyết định số 58/2014/QĐ-

UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh)

Phòng HCSN

9

Chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2014-2020 (Nghị quyết số

78/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của HĐND tỉnh, đã được thay thế bằng Nghị quyết

số 221/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh)

Phòng HCSN

10

Chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2015-2020 (Nghị

quyết số 55/2013/NQ-HĐND ngày 13/7/2013 của HĐND tỉnh; Quyết định số

18/2015/QĐ-UBND ngày 09/5/2015 của UBND tỉnh)

Phòng NSHX

11
Tu bổ, trùng tu di tích (Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND

tỉnh)
Phòng HCSN

12
Chính sách Phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết

số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh)
Phòng HCSN

13

Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020 (Nghị quyết số

141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh; Quyết định số 3262/QĐ-UBND

ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh)

Phòng HCSN

14

Chính sách phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công

nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 18/2016/NQ-

HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh)

Phòng HCSN

15
Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh

(Nghị quyết số 56/2017/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh)
Phòng HCSN

16
Chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Nghị quyết số 151/2019/NQ-

HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh)
Phòng NSHX

17
Chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 40/2017/QĐ-

UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh) 
Phòng TCDN
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18
Chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020 (Các Nghị quyết số 79/2017/NQ-

HĐND ngày 13/12/2017; số 190/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh)
Phòng NSHX

19
Chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh (Nghị

quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh)
Phòng HCSN

20
Chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh (Nghị

quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh)
Phòng HCSN

21

Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng

cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối

với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối

với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

Phòng NSHX

IV
CÁC CHÍNH SÁCH CÒN HIỆU LỰC SAU NĂM 2020 ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC

THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

1

Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông

thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh (theo các Nghị quyết: số 32/2016/NQ-HĐND ngày

15/12/2016; số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018; số 194/2020/NQ-HĐND ngày

24/3/2020 của HĐND tỉnh); (đề nghị tạm thời giữ nguyên kéo dài thực hiện đến hết năm

2021)

Phòng NSHX

2
Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những

năm tiếp theo (Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh)
Phòng TCDN

3
Chương trình mục tiêu Y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020 và

những năm tiếp theo (Nghị quyết số 95/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh)
Phòng HCSN

4

Chính sách hỗ trợ đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa

bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết số 177/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của

HĐND tỉnh)

Phòng Ngân sách

5

Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù,

Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai đoạn 2018

- 2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của

HĐND tỉnh)

Phòng HCSN
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6

Một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

của tỉnh Hà Tĩnh (Các Nghị quyết: số 153/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019; số

66/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017; số 124/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của

HĐND tỉnh)

Phòng HCSN

7
Chính sách phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030 (Nghị quyết số 154/2019/NQ-

HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh)
Phòng HCSN

8

Củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Nghị quyết số 98/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của

HĐND tỉnh)

Phòng HCSN

9

Chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 (Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày

15/12/2019 của HĐND tỉnh)

Phòng NSHX

10
Chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc theo hợp đồng giai

đoạn 2019-2025 (Nghị quyết số 150/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh)
Phòng NSHX

11
Chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và

những năm tiếp theo (Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh)
Phòng TCĐT

12

Chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

(các Nghị quyết: số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018; số 216/2020/NQ-HĐND ngày

08/7/2020 của HĐND tỉnh)

Phòng TCDN

13

Chế độ hỗ trợ đối với công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

làm việc tại BQL Khu kinh tế tỉnh (Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019

của HĐND tỉnh)

Phòng HCSN

14

Chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế đến năm

2025 và những năm tiếp theo (Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của

HĐND tỉnh)

Phòng HCSN

15

Chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; người hoạt động không

chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà

Tĩnh giai đoạn 2019-2021 (Các Nghị quyết: số 127/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018; số

164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh)

Phòng NSHX
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