
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

           Số:            /SNN-VP                        Nghệ An, ngày      tháng 04 năm 2022 
 

V/v phối hợp rà soát Nghị quyết 

            của HĐND tỉnh 

 

Kính gửi: Sở Tư pháp Nghệ An. 

 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 508/STP-VB ngày 

22/04/2022 của Sở Tư pháp về việc phối hợp rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh.  

Qua đối chiếu, rà soát, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo nội dung kết quả 

rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về nông 

nghiệp và PTNT do Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu ban hành từ 

31/12/2021 trở về trước (chi tiết có phụ lục số 03, 04, 05 và 06 gửi kèm theo). 

Trên đây là kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành trước 

31/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Tư pháp tổng hợp theo 

quy định./. 

 
Nơi nhận:                                                                   
- Như trên;                                                                 
- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Võ Thị Nhung 
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Mẫu số 03 

DANH MỤC 

Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc Lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

TT 

Tên 

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của 

văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngừng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngừng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ:  

1 Nghị 

quyết 

26/2020/NQ

-HĐND 

ngày 

13/12/2020 

Bổ sung 

khoản 2 Điều 

4 Nghị quyết 

số 

02/2020/NQ-

HĐND ngày 

22/7/2020 về 

chính sách hỗ 

trợ kinh phí 

mua ,vận 

hành thiết bị 

giám sát hành 

trình và cước 

phí thuê bao 

dịch vụ cho 

thiết bị giám 

sát hành trình 

lắp đặt trên 

tàu cá có 

chiều dài lớn 

nhất từ 15m 

trở lên trên 

địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

Do hết hiệu lực về 

mặt thời gian: Tại điểm 

c, điều 1 quy định 

“thời gian chủ tàu thực 

hiện mua, lắp đặt, vận 

hành thiết bị giám sát 

hành trình trên tàu cá 

được tính từ ngày 

1/1/2020 đến hết ngày 

31/12/2020” 

1/1/2021 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có 
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Mẫu số 04 

DANH MỤC 

Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

 

TT 

Tên 

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu; ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

văn bản 

Tên gọi của 

văn bản 

Lý do hết hiệu lực, 

ngừng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngừng 

hiệu lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 

1 Nghị 

quyết 

 02/2020/NQ-

HĐND 

22/7/2020 

Về chính 

sách hỗ trợ 

kinh phí mua, 

lắp đặt, vận 

hành thiết bị 

giám sát hành 

trình và cước 

phí thuê bao 

dịch vụ cho 

thiết bị giám 

sát hành trình 

lắp đặt trên 

tàu cá có 

chiều dài lớn 

nhất từ 15m 

trở lên trên 

địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

Do hết hiệu lực về 

mặt thời gian: Tại điểm 

a, khoản 2 điều 4 Nghị 

quyết 02/2020/NQ-

HĐND: hỗ trợ kinh phí 

mua, lắp đặt, vận hành 

thiết bị giám sát hành 

trình trên tàu cá có 

hiệu lực đến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2020. 

1/1/2021 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có 
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Mẫu số 05 

 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

T

T 

Tên 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Tên gọi của văn 

bản 

Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

1 
Nghị 

quyết 

129/2014/NQ

-HĐND 

Ngày 

16/7/2014 

Điều chỉnh quy 

hoạch 3 loại rừng 

tỉnh Nghệ An 

26/7/201

4 

Về mặt căn cứ Luật 

quy hoạch 

21/2017/QH14, Luật 

lâm nghiệp số 

16/2017/QD14, Nghị 

định số 

156/NDD2018/NĐ-CP 

thì Nghị quyết 

129/2014/NQ-HĐND 

Ngày 16/7/2014 đã hết 

hiệu lực, tuy nhiên căn 

cứ vào Nghị quyết số 

751/2019/UBTVQH14 

ngày 16/8/2019, tại 

khoản 2, Điều 1 quy 

định “Các quy hoạch 

nêu tại điểm c khoản 1 

Điều 59 của Luật Quy 

hoạch đã được quyết 

định hoặc phê duyệt 

trước ngày 01 tháng 01 

năm 2019, trong quá 

trình thực hiện được 

điều chỉnh nội 

dung theo quy định 

của pháp luật có liên 

quan trước ngày Luật 

Quy hoạch có hiệu 

lực để đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã 

hội cho đến khi quy 

hoạch cấp quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy 

hoạch tỉnh theo Luật 

Quy hoạch được quyết 

định hoặc phê duyệt”, 



4 

hiện nay quy hoạch 

tỉnh, quy hoạch cấp 

quốc gia chưa được 

ban hành vì vậy văn 

bản vẫn còn hiệu lực. 

2 

Nghị 

quyết 

168/2015/NQ

-HĐND 

Ngày 

10/7/2015 

Về quy hoạch phát 

triển sản xuất 

ngành nông 

nghiệp tỉnh Nghệ 

An đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 

2030 

20/7/2

015 

Về mặt căn cứ Luật 

quy hoạch 

21/2017/QH14 thì  

Nghị quyết 

168/2015/NQ-HĐND 

Ngày 10/7/2015 đã hết 

hiệu lực, tuy nhiên căn 

cứ vào Nghị quyết số 

751/2019/UBTVQH14 

ngày 16/8/2019, tại 

khoản 2, Điều 1 quy 

định “Các quy hoạch 

nêu tại điểm c khoản 1 

Điều 59 của Luật Quy 

hoạch đã được quyết 

định hoặc phê duyệt 

trước ngày 01 tháng 01 

năm 2019, trong quá 

trình thực hiện được 

điều chỉnh nội 

dung theo quy định 

của pháp luật có liên 

quan trước ngày Luật 

Quy hoạch có hiệu 

lực để đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã 

hội cho đến khi quy 

hoạch cấp quốc gia, 

quy hoạch vùng, quy 

hoạch tỉnh theo Luật 

Quy hoạch được quyết 

định hoặc phê duyệt”, 

hiện nay quy hoạch 

tỉnh, quy hoạch cấp 

quốc gia chưa được 

ban hành vì vậy văn 

bản vẫn còn hiệu lực. 

3 

Nghị 

quyết 

172/2015/NQ

-HĐND 

Ngày 

10/7/2015 

Về mức phụ cấp 

cho cán bộ lâm 

nghiệp cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Nghệ 

An 

20/7/201

5 
 

http://dbndnghean.vn/hdnd/default/explorer.html/news/1371?folder_id=149
http://dbndnghean.vn/hdnd/default/explorer.html/news/1371?folder_id=149
http://dbndnghean.vn/hdnd/default/explorer.html/news/1371?folder_id=149
http://dbndnghean.vn/hdnd/default/explorer.html/news/1371?folder_id=149
http://dbndnghean.vn/hdnd/default/explorer.html/news/1371?folder_id=149
http://dbndnghean.vn/hdnd/default/explorer.html/news/1371?folder_id=149
http://dbndnghean.vn/hdnd/default/explorer.html/news/1371?folder_id=149
http://dbndnghean.vn/hdnd/default/explorer.html/news/1375?folder_id=149
http://dbndnghean.vn/hdnd/default/explorer.html/news/1375?folder_id=149
http://dbndnghean.vn/hdnd/default/explorer.html/news/1375?folder_id=149
http://dbndnghean.vn/hdnd/default/explorer.html/news/1375?folder_id=149
http://dbndnghean.vn/hdnd/default/explorer.html/news/1375?folder_id=149
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4 
Nghị 

quyết 

15/2017/NQ-

HĐND 

Ngày 

20/12/2017 

Quy định về mức 

thu, quản lý và sử 

dụng phí bình 

tuyển, công nhận 

cây mẹ, vườn cây 

đầu dòng, rừng 

giống trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An 

01/01/20

18 
 

5 
Nghị 

quyết 

13/2018/NQ-

HĐND 

Ngày 

12/12/2018 

Quy định về chính 

sách khuyến khích 

phát triển hợp tác, 

liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông 

nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An. 

01/01/20

19 
 

6 
Nghị 

quyết 

15/2018/NQ-

HĐND 

Quy định giá sản 

phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An giai 

đoạn 2019 - 2020. 

01/01/20

19 

- Về mặt thời gian Văn 

bản này đã hết hiệu lực, 

tuy nhiên đến tại thời 

điểm này Bộ Tài chính 

đã ban hành Quyết định 

số 1447/QĐ-BTC ngày 

5/8/2021 của Bộ Tài 

chính về giá tối đa sản 

phẩm dịch vụ công ích 

thủy lợi năm 2021. 

-  Ngày 13/8/2021 

HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết thông qua 

kết quả rà soát  các 

Nghị quyết  QPPL do 

HĐND tỉnh Nghệ An 

ban hành từ ngày 

31/12/2021 trở về 

trước, trong đó cho 

phép Nghị quyết 

15/2018/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2018 kéo 

dài thời gian thực hiện 

vì Bộ tài chính chưa 

ban hành giá tối đa sản 

phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi giai đoạn từ 

năm 2021 trở đi. 

7 Nghị 06/2019/NQ- Về một số chính 22/7/2019  

http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3326&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3326&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3326&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3326&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3326&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3326&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3326&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3326&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3352&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3352&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3352&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3352&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3352&isstoredoc=false&viewcontent=false
http://congbao.nghean.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3352&isstoredoc=false&viewcontent=false
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quyết HĐND 

Ngày 

12/7/2019 

sách hỗ trợ phát 

triển ngành nghề 

nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An 

8 
Nghị 

quyết 

24/2020/NQ-

HĐND 

Ngày 

13/12/2020 

Về một số chính 

sách hỗ trợ trong 

xây dựng nông 

thôn mới trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An, 

giai đoạn 2021-

2025 

01/01/20

21 
 

9 
Nghị 

quyết 

25/2020/NQ-

HĐND 

Ngày 

13/12/2020 

Quy định một số 

chính sách hỗ trợ 

thực hiện Chương 

trình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP) 

trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An năm 

2021-2025 

01/01/20

21 
 

10 
Nghị 

quyết 

18/2021/NQ-

HĐND Ngày 

09/12/2021 

Ban hành Quy 

định một số chính 

sách hỗ trợ phát 

triển nông nghiệp, 

nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An 

giai đoạn 2022-

2025 

1/1/2022  

11 
Nghị 

quyết 

19/2021/NQ-

HĐNDNgày 

09/12/2021 

Quy định nội 

dung, nhiệm vụ 

chỉ duy tu,bảo 

dưỡng và xử lý 

cấp bách sự cố đê 

điều thuộc hệ 

thống đê điều do 

địa phương quản 

lý trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An 

19/12/20

21 
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Mẫu số 06 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng thi hành, ngưng 

hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký 

hiệu; 

ngày, 

tháng, 

năm 

ban 

hành 

văn 

bản 

Tên gọi của 

văn bản 

K
iế

n
 n

g
h

ị 
(đ

ìn
h

 c
h

ỉ 

th
i 

h
à
n

h
, 
n

g
ư

n
g

 t
h

i 

h
à

n
h

, 
n

g
ư

n
g

 h
iệ

u
 l

ự
c,

 

sử
a

 đ
ổ

i,
 b

ổ
 s

u
n

g
, 
th

a
y

 

th
ế,

 b
ã

i 
b

ỏ
 h

o
ặ
c 

b
a

n
 

h
à

n
h

 m
ớ

i)
 

Nội dung kiến 

nghị/lý do kiến nghị 

Cơ 

quan/

đơn vị 

chủ 

trì 

soạn 

thảo 

T
h

ờ
i 

g
ia

n
 x

ử
 l

ý
 h

o
ặ

c 

k
iế

n
 n

g
h

ị 
x

ử
 l

ý
/t

ìn
h

 

h
ìn

h
 x

â
y

 d
ự

n
g
 

1 
Nghị 

quyết 

26/2020

/NQ-

HĐND 

ngày 

13/12/

2020 

Bổ sung 

khoản 2 

Điều 4 Nghị 

quyết số 

02/2020/NQ

-HĐND 

ngày 

22/7/2020 

về chính 

sách hỗ trợ 

kinh phí 

mua, vận 

hành thiết bị 

giám sát 

hành trình 

và cước phí 

thuê bao 

dịch vụ cho 

thiết bị 

giám sát 

hành trình 

lắp đặt trên 

tàu cá có 

chiều dài 

lớn nhất từ 

15m trở lên 

trên địa bàn 

tỉnh Nghệ 

An 

Bãi bỏ 

Do hết hiệu lực về 

mặt thời gian: Tại 

điểm c, điều 1 quy 

định “thời gian chủ 

tàu thực hiện mua, 

lắp đặt, vận hành 

thiết bị giám sát hành 

trình trên tàu cá được 

tính từ ngày 1/1/2020 

đến hết ngày 

31/12/2020 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và 

PTNT 

1/1/20

22 
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