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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
về quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các
hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Qua xem xét Tờ trình số 3670/TTr-UBND, ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh
về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách
nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ,
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:
1. Về nội dung tờ trình
a) Về cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành nghị quyết
Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy
định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động
khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trên cơ sở căn cứ Luật tổ chức chính
quyền địa phương và Điều 10, Mục 2, Chương II Thông tư số 75/2019/TT-BTC
ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ
nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông là đảm bảo theo quy
định của pháp luật.
b) Về nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy: UBND tỉnh đề xuất một số
nội dung, mức chi dựa trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung quy định tại Thông tư số
75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng
kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung do UBND
tỉnh trình. Ngoài ra, Ban có ý kiến như sau:
- Đối với mức chi tại điểm a, Khoản 1, Điều 2: Nội dung đề xuất chưa rõ, khó
triển khai thực hiện. Do đó, để thuận lợi trong tra cứu thực hiện, Ban đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn bổ sung văn bản dẫn chiếu và tách các
mức chi tại điều này thành 03 mục, cụ thể như sau:
+ Chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn.
+ Chi thù lao giảng viên, trợ giảng; phụ cấp tiền ăn giảng viên, trợ giảng; chi
phí đưa, đón, bố trí nơi ở cho giảng viên, trợ giảng; chi thù lao hướng dẫn viên
tham quan, thực hành thao tác kỹ thuật.
+ Chi in ấn tài liệu, giáo trình trực tiếp phục vụ lớp học (không bao gồm tài
liệu tham khảo); giải khát giữa giờ; tổ chức cho học viên đi khảo sát, thực tế (nếu
có); thuê hội trường, phòng học, thiết bị phục vụ học tập (nếu có); vật tư thực hành
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lớp học; thuê phiên dịch và biên dịch (nếu có); chi tổ chức khai giảng, bế giảng, in
chứng chỉ, chi tiền thuốc y tế thông thường cho học viên (nếu học viên ốm); chi
khác phục vụ trực tiếp lớp học (điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, vệ
sinh, trông giữ xe và các khoản chi trực tiếp khác).
Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số
nội dung sau:
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả
của các mô hình trong thời gian qua, để kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập;
trên cơ sở đó đề ra các giải pháp xây dựng mô hình cho phù hợp, hiệu quả trong
thời gian đến (trong đó, lưu ý các vấn đề về: đất đai, số lượng cây, con, giống, quy
mô đầu tư, chế biến, tiêu thụ) và khuyến khích các hộ dân mạnh dạn đầu tư quy mô
lớn, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất.
- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các kỹ thuật canh tác mới, ứng dụng khoa học
công nghệ vào trong sản xuất, phù hợp với địa hình và khí hậu của địa phương, tạo
điều kiện người dân nắm bắt kỹ thuật để tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp chất
lượng cao, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
- Đẩy mạnh công tác triển khai nhân rộng mô hình liên kết chuỗi giá trị, gắn
sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, phù hợp với điều kiện tự nhiên; tập trung phát triển
các sản phẩm chiến lược, chủ lực, có lợi thế cạnh tranh và có công nghệ tiên tiến,
có thị trường tốt để tạo ra sự chuyển biến, bứt phá về năng suất, đem lại hiệu quả
kinh tế.
2. Về dự thảo nghị quyết
Ban đề nghị chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày và một số nội dung như đã
nêu trong báo cáo thẩm tra.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy
định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến
nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH (Thủy).
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