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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Dự thảo Nghị quyết Quy định cơ 
chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại
 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 538/SNN&PTNT-KHTH ngày 19/3/2021  
của Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn “V/v đề nghị thẩm định dự thảo Nghị 
quyết HĐND tỉnh Quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”; sau khi nghiên cứu, đối chiếu 
hồ sơ đề nghị thẩm định với các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp có ý 
kiến thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 
tháng 6 năm 2020;

3. Nghị định số 34/2016/NĐ - CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật;

4. Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
5. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.
II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết
Thống nhất với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại dự thảo Nghị 

quyết.
2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết 

với quy định của pháp luật hiện hành
2.1. Thẩm quyền ban hành



- Thẩm quyền về hình thức: Theo quy định tại khoản 9 Điều 4 và khoản 1 
Điều 27 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Sở Nông 
nghiệp&Phát triển nông thôn tỉnh tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị 
quyết trình HĐND tỉnh Quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang 
trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 là đúng thẩm quyền về hình 
thức.

- Thẩm quyền về nội dung: Hiện nay, chưa có văn bản nào của Trung ương 
giao thẩm quyền cụ thể cho HĐND tỉnh được ban hành quy định về cơ chế, chính 
sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Tuy nhiên, về phát triển kinh 
tế vườn, kinh tế trang trại là một trong những thế mạnh để phát triển kinh tế nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời kết hợp để phát triển du lịch sinh 
thái trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tạo điều kiện động viên nhân dân cải tạo vườn 
tạp, phát triển vườn đồi, vườn rừng, phát triển trang trại, tạo cho nông dân chuyển 
đổi cơ cấu giống cây trồng, con vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đạt giá trị 
cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của địa phương. Để 
thực hiện nội dung phát triển nêu trên, Sở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn tỉnh 
Quảng Nam vận dụng các quy định tại điểm b và điểm đ Khoản 3 Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015: “Nhiệm vụ, quyền hạn của 
Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường: b) Quyết 
định dự toán...chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp 
mình; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết… đ) 
Quyết định các biện pháp khác để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 
theo quy định của pháp luật;”; quy định tại điểm c khoản 1 Điều 30 Luật Ngân 
sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015: “Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 
nhân dân các cấp: Dự toán chi ngân sách địa phương, bao gồm chi ngân sách 
cấp mình …”; quy định tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 
21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Ngân sách nhà nước: “Thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 
định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: Quyết 
định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở 
địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với 
khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ 
trợ…” để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết “Quy định 
cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại tỉnh Quảng Nam, 
giai đoạn 2021-2025 là cần thiết. 

2.2. Nội dung dự thảo Nghị quyết
Nội dung dự thảo Nghị quyết đã thực hiện việc lấy ý kiến của các cơ quan, 

đơn vị liên quan, đặc biệt có sự tham gia của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 
về nội dung chi, mức chi đặc thù của địa phương. Sở Nông nghiệp&Phát triển nông 
thôn cần tiếp thu giải trình để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND tỉnh 



thống nhất bổ sung vào danh mục trình HĐND tỉnh. Sở Tư pháp cơ bản thống nhất 
với nội dung dự thảo Nghị quyết và tham gia thêm như sau:

- Về nội dung, chính sách hỗ trợ: Tại khoản 2, Điều 3 của dự thảo Nghị quyết: 
“Nội dung chính sách hỗ trợ khác đối với KTV”; cơ quan chủ trì soạn thảo cần nêu 
rõ tiêu chí cụ thể để thực hiện, nhằm để tránh nhầm lẫn cho các đối tượng thụ hưởng 
so sánh; ví dụ: Như so sánh hỗ trợ khác về  (thực hiện chỉnh trang, cải tạo lại vườn, 
loại bỏ cây tạp, cải tạo mặt bằng....).

- Về thời điểm có hiệu lực: Tại dự thảo Nghị quyết viết: “Nghị quyết này đã 
được HĐND tỉnh Quảng Nam khóa...kỳ họp thứ....thông quan ngày…..và có hiệu 
lực từ ngày…tháng…năm 2021” là phù hợp nhưng cần lưu ý, thời điểm có hiệu lực 
của Nghị quyết không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua.

3.Về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản:
3.1.  Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo về ngôn ngữ theo quy định 

tại khoản 1, Điều 8 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
3.2. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: Phù hợp với Mẫu số 16. Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (quy định trực tiếp) -  Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật. 

3.3. Về nơi nhận: Tại dòng cuối, phần chữ “Lưu” đề nghị thực hiện đầy đủ theo 
Khoản 2, Điều 67, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. KẾT LUẬN
Đề nghị Sở NN&PTNT nghiên cứu nội dung thẩm định tại Mục II của Báo 

cáo này, để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
theo quy định, đồng thời gửi Sở Tư pháp Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm 
định để theo dõi.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết 
của HĐND tỉnh Quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025./.
Nơi nhận:                    KT. GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh;                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở NN&PTNT;                                                                           
- Lãnh đạo Sở;                  
- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL.                                                           

    #ChuKyLanhDao
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