
  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ 
phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản QPPL năm 2020; Kết luận 
số 4725/KL-ĐCTLN ngày 15/12/2021 của Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp về 
kiểm tra công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh 
Quảng Nam, Thường trực HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 
bãi bỏ 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 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND), cụ thể như sau:

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 7024/TTr-UBND ngày 
31/11/2020, HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương dừng triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 47/2018/NQ-HĐND. Đồng thời, tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh đã ban 
hành Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 công bố hết hiệu lực, bãi bỏ 
một số nghị quyết trong đó có Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND. 

Tuy nhiên, việc ban hành nghị quyết cá biệt để bãi bỏ văn bản QPPL chưa 
đúng hình thức văn bản quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản QPPL 
đã được cấp có thẩm quyền kết luận đề nghị xử lý.

Do vậy, tại kỳ họp này Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban 
hành nghị quyết QPPL để bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND.

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

 Nơi nhận:                                                                        
- Như kính gửi;                                                                                               
- TT 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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