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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình đề nghị chấm dứt hiệu 

lực các nghị quyết về quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Qua xem xét Tờ trình số 3044/TTr-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh 
về đề nghị HĐND tỉnh chấm dứt hiệu lực các nghị quyết về quy hoạch trong 
lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Pháp chế báo cáo HĐND tỉnh một 
số nội dung sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch và các 
văn bản hướng dẫn thi hành1, tại kỳ họp lần này UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
xem xét cho ý kiến đối với các nghị quyết về quy hoạch trong lĩnh vực nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định của Luật Quy 
hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất 
các nội dung sau:

- Đề nghị công bố hết hiệu lực đối với 02 Nghị quyết hết hiệu lực theo thời 
gian: 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 và 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.

- Đề nghị bãi bỏ đối với 03 Nghị quyết: 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.

- Riêng đối với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam, giai 
đoạn 2011 – 2020 được quy định trong Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 
04/7/2013, Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 08/6/2016 của HĐND tỉnh thuộc 

1 Điểm b khoản 4 Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch; Nghị quyết 
số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ về danh mục các quy hoạch đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, 
ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 
Điều 59 Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về việc ban hành danh mục các quy hoạch 
được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật 
Quy hoạch và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về việc bổ sung các quy hoạch tại Phụ lục Danh mục 
các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 
Điều 59 của Luật Quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ. Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật
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quy hoạch lâm nghiệp, nằm trong danh mục quy hoạch quốc gia và sẽ được tích 
hợp vào quy hoạch tỉnh theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của 
Chính phủ. Tuy nhiên, đến thời điểm này quy hoạch tỉnh Quảng Nam chưa được 
phê duyệt và thời kỳ quy hoạch về bảo vệ, phát triển rừng đã hết. Để có cơ sở 
thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, phát triển rừng, chuyển mục 
đích sử dụng rừng… Ban Pháp chế đề nghị HĐND tỉnh thống nhất tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 87/2013/NQ-HĐND ngày 04/7/2013, Nghị quyết số 44/NQ-
HĐND ngày 08/6/2016 của HĐND tỉnh đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt.

2. Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất bãi bỏ, công bố hết hiệu lực đối với 
05 nghị quyết nêu trên, trong thời gian chờ quy hoạch tỉnh được phê duyệt, Ban 
Pháp chế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo:

- Xây dựng ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật chuyên ngành theo thẩm quyền bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước. 

- Các ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết các 
hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân liên quan 
đến các lĩnh vực có quy hoạch bị bãi bỏ thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới 
và các quy hoạch có liên quan đang còn hiệu lực. Đồng thời, tiếp tục rà soát, kịp 
thời tham mưu trình HĐND tỉnh cho chủ trương xử lý đối với các Nghị quyết về 
quy hoạch trên các lĩnh vực, đảm bảo phù hợp quy định Luật Quy hoạch, các 
văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình thực tiễn địa phương, đáp ứng yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trên đây là nội dung thẩm tra của Ban Pháp chế về đề nghị chấm dứt hiệu 
lực các nghị quyết về quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, 
kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, Phòng CTHĐ;
- Lưu VT, CV.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

[daky]
Hà Đức Tiến
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