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Số:          /TTr-HĐND     Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2022

TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 về kết quả rà soát nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2020 về kết quả rà soát nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó đã quyết 
nghị bãi bỏ, công bố hết hiệu lực đối với 23 nghị quyết quy phạm pháp luật. Tuy 
nhiên việc công bố hết hiệu lực và bãi bỏ trong cùng Phụ lục 1 Nghị quyết số 
75/NQ-HĐND là chưa đảm bảo quy định. 

Thực hiện ý kiến của Đoàn công tác liên ngành tại Kết luận số 4725/KL-
ĐCTLN về đề nghị xử lý các văn bản do HĐND tỉnh ban hành chưa phù hợp quy 
định pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà 
soát nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành. Qua tổng hợp kết quả rà soát của Ban 
Pháp chế HĐND tỉnh tại Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 12/5/2022 cho thấy, trong 
số 23 Nghị quyết HĐND tỉnh bãi bỏ, công bố hết hiệu lực tại khoản 1 Điều 1 Nghị 
quyết số 75/NQ-HĐND có 19 Nghị quyết (chi tiết phụ lục đính kèm) quy định thời 
gian thực hiện đến ngày 31/12/2020, việc công bố hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021 
là đúng quy định. Do vậy, tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND 
tỉnh xem xét ban hành nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 75/NQ-
HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh theo hướng bỏ từ “bãi bỏ”, chỉ công bố 
hết hiệu lực đối với 19 Nghị quyết. Đối với 01 Nghị quyết quy phạm pháp luật 
(Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy định 
một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 
2025) cần điều chỉnh hình thức ban hành Nghị quyết bãi bỏ, Thường trực HĐND 
tỉnh đã có Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 24/6/2022 đề nghị HĐND tỉnh ban 
hành nghị quyết bãi bỏ.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:                                                                        
- Như kính gửi;                                                                                               
- TT HĐND tỉnh;  
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, CTHĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Xuân Vinh
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