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TỜ TRÌNH 

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 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét 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, như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Việc thực hiện các hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách tỉnh được 

thực hiện theo Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của UBND 

tỉnh Quảng Nam Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến 

nông từ nguồn kinh phí địa phương. Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND căn cứ 

Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông 

và Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Liên 

tịch Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn chế độ quản lý, sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà nước đối với hoạt động khuyến nông. Tuy nhiên, 

hiện nay, Nghị định số 02/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 

183/2010/TTLT-BTC-BNN đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Nghị 

định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông và 

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. 

Tại Khoản 1, Điều 36 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của 

Chính phủ quy định trách nhiệm của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương: Xây dựng và ban hành chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến 

nông phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển của ngành và điều kiện địa 

phương. Và tại Điều 10 Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ 

Tài chính quy định về nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông địa 

phương: Căn cứ quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ và 

nội dung chi, mức chi quy định tại Mục 1 Chương II của Thông tư này, UBND 

cấp tỉnh trình HDND cấp tỉnh quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà 

nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh phù hợp với khả 

năng cân đối ngân sách của địa phương và đạt được mục tiêu của khuyến nông 

ở địa phương. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-83-2018-nd-cp-hoat-dong-khuyen-nong-382798.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-83-2018-nd-cp-hoat-dong-khuyen-nong-382798.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-83-2018-nd-cp-hoat-dong-khuyen-nong-382798.aspx
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Do đó, việc 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 là rất cần thiết để các đơn vị, địa phương có cơ sở căn cứ thực hiện 

theo đúng quy định. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO 

NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

 Xây dựng Nghị quyết Quy định một số nội dung mức chi hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam để các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có cơ sở quản lý, sử dụng và thụ 

hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp của ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy 

định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

2. Quan điểm 

- Xây dựng Nghị quyết Quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các văn bản quy 

định về khuyến nông và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện chính sách. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Về căn cứ pháp lý: 

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội khóa XIII; 

- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 

ngày 22/6/2015 của Quốc hội khóa XIII; 

 - Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 - Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về 

khuyến nông; 

 - Căn cứ Điều 10 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. 

2. Về quá trình xây dựng dự thảo:  

Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020, trong đó giao Sở Nông 

nghiệp và PTNT tham mưu nội dung chuyên đề “Quy định về nội dung chi, mức 

chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động khuyến nông áp dụng trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam” trình kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX.  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=163/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-83-2018-nd-cp-hoat-dong-khuyen-nong-382798.aspx
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh 

lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương, cụ thể: 

- Lần 1: Ngày 06/02/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 

173/SNN&PTNT-KHTC gửi các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố góp ý Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định một số nội dung, mức chi 

từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam. 

- Lần 2: Trên cơ sở tham gia góp ý của các Sở, ngành, địa phương, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu, hoàn chỉnh lại các dự thảo và gửi lấy ý kiến lần 

2 (Công văn số 757/SNN&PTNT-KHTC ngày 17/4/2020).  

Qua 02 lần tiếp thu ý kiến tham gia của các địa phương, đơn vị liên quan, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn chỉnh các dự thảo và gửi Sở Tư pháp thẩm định 

(Công văn số 942/SNN&PTNT-KHTC ngày 12/5/2020). Trên cơ sở ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết Quy định một số nội dung, mức 

chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động khuyến nông trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam tại Báo cáo số 58/BC-STP ngày 13/5/2020, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (Báo 

cáo số 119/BC-SNN&PTNT ngày 18/5/2020). 

Tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp ngày 10/6/2020 do đồng chí Hồ Quang 

Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và tại cuộc họp ngày 23/6/2020 do đồng 

chí Võ Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cùng với Ban Kinh tế Ngân sách 

HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT nghe báo cáo một số nội 

dung để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

chỉnh sửa dự thảo và có Công văn số 1235/SNN&PTNT-KHTC ngày 17/6/2020 

gửi xin ý kiến của các thành viên UBND tỉnh. 

Trên cơ sở ý kiến biểu quyết và góp ý chỉnh sửa của các thành viên UBND 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu và hoàn 

chỉnh dự thảo Nghị quyết.  

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng với 05 Điều, gồm: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; 

Điều 2. Nội dung và mức chi; 

Điều 3. Kinh phí thực hiện; 

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp; 

Điều 5. Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết (Chi tiết tại dự thảo Nghị quyết đính 

kèm) 

(Kèm theo các hồ sơ liên quan) 
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Ủy ban nhân dân tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị 

quyết Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện các 

hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT TU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành liên quan; 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN (Tâm). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Hồ Quang Bửu 
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