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Số: 171/TTr-SNN&PTNT  Quảng Nam, ngày  30 tháng 6  năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

 Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trình dự thảo 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:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

   
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và 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; 

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

phủ về khuyến nông; 

Căn cứ Điều 10 Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 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. 

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

nhân dân tỉnh Quảng Nam 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 Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa IX.  

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 Hội đồng nhân dân 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).  

 

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


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 & 

PTNT đã có Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định (Báo cáo số 119/BC-

SNN&PTNT ngày 18/5/2020). 

Đồng thời, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe Sở Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo Đề án này vào ngày 10/6/2020 do đồng chí Hồ Quang Bửu – Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tại cuộc họp, các thành viên dự họp cơ bản thống 

nhất với dự thảo Nghị quyết; đồng thời tham gia góp ý và đề nghị làm rõ thêm 

một số nội dung. Sở Nông nghiệp & PTNT đã có Báo cáo giải trình, tiếp thu các 

ý kiến tại cuộc họp UBND tỉnh (Báo cáo số 163/BC-SNN&PTNT ngày 

16/6/2020). 

Ngoài ra, ngày 23/6/2020, đồng chí Võ Hồng – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh 

cùng với Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì và đại diện các Ban của 

HĐND tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo một số nội dung để chuẩn 

bị cho kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh, trong đó có nội dung chuẩn bị Đề án.  

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Hồ Quang Bửu – PCT UBND tỉnh tại 

cuộc họp ngày 10/6/2020, sau khi hoàn chỉnh dự thảo, Sở Nông nghiệp và PTNT 

có Công văn số 1235/SNN&PTNT-KHTC ngày 17/6/2020 gửi các thành viên 

UBND tỉnh xin ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 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 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 Đề án. Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết. Hồ sơ kèm theo gồm: 

- Tờ trình của cơ quan soạn thảo đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND 

tỉnh về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh; 

- Đề án ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh; 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh;  

- Bảng tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị quyết; 

 



- Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; 

- Báo cáo giải trình tại cuộc họp vào ngày 10/6/2020; 

- Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến các thành viên UBND tỉnh; 

 - Các tài liệu liên quan khác. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND 

tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, KH-TC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Tấn 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 185 /BC- SNN&PTNT Quảng Nam, ngày  30 tháng 6 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các thành viên UBND tỉnh về 

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 
 

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

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

khuyến nông; Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 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; Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 

14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 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 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 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 và đề 

nghị Sở Tư pháp thẩm định. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang 

Bửu tại cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo nội dung trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp thứ 16 tổ chức vào ngày 10/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

gửi lấy ý kiến các đồng chí thành viên UBND về dự thảo Nghị quyết thông qua 

bằng hình thức bỏ phiếu. 

Kết quả lấy ý kiến thành viên UBND tỉnh đến hết ngày 28/6/2020: 

1. Số lượng thành viên UBND tỉnh lấy ý kiến: 25 người, gồm: Chủ tịch 

UBND tỉnh, 04 PCT UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng BCHQS 

tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, 

15 Giám đốc Sở. 

2. Số lượng thành viên UBND tỉnh cho ý kiến: 23 người; trong đó: 

- Số phiếu ý kiến thống nhất thông qua: 20 ý kiến. 

- Số phiếu ý kiến chỉnh sửa và thống nhất thông qua: 03 ý kiến, gồm Giám 

đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Tài chính. 

- Số phiếu ý kiến không thông qua: 0 ý kiến. 

3. Giải trình tiếp thu ý kiến các thành viên UBND tỉnh đề nghị chỉnh sửa: 



3.1. Ý kiến của Giám đốc Công an tỉnh: Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề 

nghị chỉnh sửa và thống nhất thông qua nhưng không có nội dung đề nghị chỉnh 

sửa cụ thể. 

3.2. Ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp: Đề nghị bổ sung thêm Điều 10 (của 

Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính) vào 

phần Căn cứ của dự thảo Nghị quyết. 

Ý kiến giải trình tiếp thu: Thống nhất và bổ sung vào dự thảo. 

3.3. Ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính: 

a) Ý kiến 1: Đề nghị bỏ nội dung (không quy định): “Tham gia hội chợ, 

triển lãm hàng nông nghiệp Việt Nam cấp khu vực, quốc gia: Hỗ trợ 100% chi phí 

tham gia các hội chợ, triển lãm gồm các khoản chi phí hợp lý: thuê mặt bằng và 

thiết kế; dịch vụ phục vụ (điện, nước, vệ sinh, an ninh, bảo vệ); trang trí chung hội 

chợ triển lãm. Mức hỗ trợ tối đa cho nội dung này không quá 02 gian hàng/01 đơn 

vị tham gia.”  

 Lý do: i) Đối với hội chợ, triển lãm hàng nông nghiệp Việt Nam cấp khu 

vực, quốc gia thì ngân sách Trung ương đã có quy định tại Thông tư số 

75/2019/TT-BTC; ii) Để phù hợp với nội dung mức chi hoạt động khuyến công 

theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh. 

Ý kiến giải trình tiếp thu: Thống nhất và sửa đổi dự thảo. 

b) Ý kiến 2: Đề nghị sửa đổi cụ thể các địa bàn xây dựng mô hình trình diễn 

cho phù hợp với quy định về chính sách hỗ trợ giống, vật tư tại Nghị quyết số 

17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

Ý kiến giải trình tiếp thu: Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy phù hợp, 

thống nhất và sửa đổi dự thảo. 

b) Ý kiến 3: Đề nghị bỏ các nội dung (tại điểm a khoản 3 Điều 2 dự thảo 

Nghị quyết): 

“Mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 40% tổng kinh phí 

thực hiện mô hình (đối với tất cả các địa bàn) nhưng không quá 400 triệu đồng/mô 

hình.  

Hỗ trợ tối đa 100% chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn, 

cơ sở an toàn dịch bệnh khi tham gia xây dựng mô hình theo quy định hiện hành 

(đối với tất cả các loại mô hình).” 

Lý do: i) Các nội dung này không phù hợp với nội dung chế độ hỗ trợ về 

giống, thiết bị, vật tư thiết yếu theo quy định tại Thông tư số 75/2019/TT-BTC; ii) 

Các nội dung hỗ trợ này trùng với nội dung, đối tượng được hưởng cơ chế hỗ trợ 

tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định 

một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. 



 

 

Ý kiến giải trình tiếp thu:  

- Tại điểm d, e khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 

24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông có quy định: 

“d) Mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 40% tổng kinh phí 

thực hiện mô hình (đối với tất cả các địa bàn); 

 e) Hỗ trợ tối đa 100% chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an 

toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh khi tham gia xây dựng mô hình theo quy định hiện 

hành (đối với tất cả các loại mô hình).” 

Do Nghị định số 83/2018/NĐ-CP đã quy định cụ thể về chính sách đối với 

các trường hợp này nên Thông tư số 75/2019/TT-BTC không quy định lại. 

- Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy 

định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 có liên quan đến hoạt động xây 

dựng mô hình (quy định tại khoản 3 Điều 3 Chương II Nghị quyết):  

“Điều kiện hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng kết quả Dự án thuộc Chương 

trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 theo Quyết 

định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình 

khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo 

Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi 

là Chương trình Nông thôn miền núi, Nông thôn mới của Trung ương) đảm bảo 

các yêu cầu sau: 

a) Quy trình kỹ thuật áp dụng xây dựng mô hình là quy trình từ kết quả của 

Dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, Nông thôn mới của Trung ương; 

phù hợp với nhu cầu phát triển, điều kiện thực tế, hướng vào giải quyết những vấn 

đề phát sinh trong sản xuất của địa phương; 

b) Được tổ chức thực hiện dưới hình thức xây dựng mô hình ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật, được Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định.” 

Đối chiếu với quy định về hoạt động khuyến nông theo Nghị định số 

83/2018/NĐ-CP thì áp dụng Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND là không phù hợp 

do phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND. 

- Theo quy định, đối với các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên ban hành 

đã quy định chi tiết cụ thể thì cấp dưới không quy định lại. Trường hợp này Sở 

Nông nghiệp và PTNT nhận thấy việc quy định “Mô hình ứng dụng công nghệ cao 

được hỗ trợ tối đa 40% tổng kinh phí thực hiện mô hình (đối với tất cả các địa 

bàn) nhưng không quá 400 triệu đồng/mô hình.” là phù hợp (do quy định khống 

chế mức tối đa để xây dựng mô hình trên địa bàn tỉnh). Đồng thời, nhận thấy bỏ 

quy định “Hỗ trợ tối đa 100% chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-1747-qd-ttg-ung-dung-chuyen-giao-tien-bo-khoa-hoc-cong-nghe-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2015-292849.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-45-qd-ttg-chuong-trinh-khoa-hoc-cong-nghe-phuc-vu-xay-dung-nong-thon-moi-2016-2020-2017-337163.aspx


toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh khi tham gia xây dựng mô hình theo quy định hiện 

hành (đối với tất cả các loại mô hình).” là phù hợp với việc ban hành Nghị quyết 

của HĐND tỉnh. 

Với các lý do trên Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy đối với ý kiến thứ 3 

của đồng chí Giám đốc Sở Tài chính thì thống nhất tiếp thu một phần, cụ thể: Giữ 

lại quy định “Mô hình ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ tối đa 40% tổng kinh 

phí thực hiện mô hình (đối với tất cả các địa bàn) nhưng không quá 400 triệu 

đồng/mô hình.” và bỏ quy định “Hỗ trợ tối đa 100% chi phí chứng nhận cơ sở sản 

xuất thực phẩm an toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh khi tham gia xây dựng mô hình 

theo quy định hiện hành (đối với tất cả các loại mô hình).” . 

Trên đây là tổng hợp và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các thành viên 

UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 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, Sở Nông nghiệp & PTNT kính báo cáo UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Tấn 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định 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

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 942/SNN&PTNT-KHTC ngày 12/5/2020 của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc “đề nghị thẩm định 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”; 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 như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN
1. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
2. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
3. Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
4. 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; 
5. Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ

về khuyến nông;
6. Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 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;

7. Một số văn bản, tài liệu khác có liên quan.
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 hệ

thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với các quy định trong văn
bản quy định chi tiết

a) Thẩm quyền ban hành: Phù hợp với quy định tại Điều 10 Thông tư số 75/2019/
TT-BTC 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, Uỷ ban nhân dân
cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các
hoạt động khuyến nông địa phương phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa
phương và đạt được mục tiêu của khuyến nông ở địa phương”.

b) Nội dung của dự thảo Nghị quyết: dự thảo Nghị quyết đã được HĐND tỉnh
thống nhất đưa vào chương trình kỳ họp thứ 16, khóa IX (tháng 7 năm 2020) và Chương
trình  công  tác  năm  2020  của  UBND  tỉnh  tại  Quyết  định  số  144/QĐ-UBND  ngày
14/01/2020; đồng thời, cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan và

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-83-2018-nd-cp-hoat-dong-khuyen-nong-382798.aspx
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đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn  đã tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Sở Tư pháp cơ bản thống
nhất và tham gia thêm một số nội dung sau:

- Căn cứ ban hành văn bản: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung thêm căn
cứ 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 và viết lại dòng cuối của phần
căn cứ cho đúng quy định như sau: “Xét Tờ trình số     /TTr-UBND ngày      tháng  năm
2020 của Ủy ban nhân… và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
tại kỳ họp.

- Chuyển nội dung tại phạm vi điều chỉnh: “Những nội dung khác liên quan không
quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2018/NĐ-
CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04
tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan” thành
khoản 4, Điều 5 của dự thảo Nghị quyết để phù hợp.

3. Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

a) 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.

b) 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 số
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. Cần chú ý: không sử dụng
dấu gạch ngang đầu dòng (-) trong văn bản quy phạm pháp luật. 

c) Về hiệu lực của văn bản: “Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày….tháng…
năm 2020 ” là phù hợp. Tuy nhiên, cần lưu ý hiệu lực thi hành của văn bản không sớm
hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

d) 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 trình UBND 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
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./.

Nơi nhận:                      KT. GIÁM ĐỐC
- Sở NN&PTNT;                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC
- Ban KTNS, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;                  
- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL.                                                           

     #ChuKyLanhDao
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