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Số:          /TTr-UBND Quảng Nam, ngày        tháng 5 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị chấm dứt hiệu lực các Nghị quyết về quy hoạch lĩnh vực 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH-14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển 

khai thi hành Luật Quy hoạch;
Căn cứ Nghị quyết số 37/2019/NQ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;
Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

về kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh; trên cơ sở rà soát, đề nghị của Sở 
Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 90/TTr-SNN&PTNT ngày 18/3/2021 và ý 
kiến đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 814/SKHĐT-KTN ngày 
14/5/2021; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, xử lý đối với các Nghị quyết 
về quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể như sau:

1. Chấm dứt hiệu lực các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành theo quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, gồm:

-  Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 về quy hoạch phát triển 
ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị quyết số 194/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về quy hoạch bảo 
tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về quy hoạch phát triển 
chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về quy hoạch bảo tồn và 
phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025, định 
hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về quy hoạch phát triển cây 
Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030.

2. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết 
số 87/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013 và điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 



2
44/NQ-HĐND ngày 08/6/2016 trong thời gian chờ ban hành Quy hoạch lâm nghiệp 
quốc gia, Quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017. Do Quy hoạch này hiện 
nay rất cần thiết, là cơ sở để quản lý các hoạt động phục vụ công tác quản lý, bảo 
vệ rừng (như xử phạt vi phạm trên lĩnh vực lâm nghiệp,...), phục vụ việc trồng rừng, 
phát triển rừng cũng như chuyển mục đích sử dụng rừng khi thỏa thuận, thực hiện 
các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
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