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Điện Biên, ngày     tháng      năm 2022 

BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 của Quy 

định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND  

ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên 

 

                         Kính gửi: Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 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; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.  

Thực hiện Thông báo số 206/TB-TTHĐND, ngày 31/10/2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh, phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh Khóa 

XV. Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

khoản 4 Điều 4 của Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động 

khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 

27/2020/NQ-HĐND, ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên; trên cơ sở Tờ 

trình số 3660/TTr-UBND, ngày 10 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh, ý kiến 

tham gia của các thành viên Ban. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết với các quy định của pháp 

luật, với tình hình điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương  

Hồ sơ dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đảm bảo 

theo quy định và được thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Tại kỳ họp thứ 15 khóa XV, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên đã 

thông qua Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và 

mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tuy 

nhiên tại khoản 4 Điều 4 Quy định về nội dung chi và mức hỗ trợ cho các 

hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên quy định: “Tổ chức hội 

chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ tối đa 100% 

chi phí thuê gian hàng (...); chi thông tin tuyên truyền hội chợ, chi hoạt động 

của Ban tổ chức”, quá trình thực hiện thấy rằng, khoản 4 Điều 4 chỉ quy định 

tổ chức hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp trong nước và tham gia hội 

chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp trong nước; bên cạnh đó nội dung tham 
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gia hội chợ, triển lãm sản phẩm nông nghiệp trong nước để quảng bá, giới 

thiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ra thị trường ngoài tỉnh, 

hướng tới sản xuất hàng hóa chưa được đề cập tới. Trong đó, tại khoản 5 Điều 

9, Mục 1, Chương II, Thông tư 75 quy định “Các khoản chi khác phục vụ 

hoạt động khuyến nông theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền” và 

Điều 10, mục 2, Chương II, Thông tư 75 quy định “Căn cứ quy định tại Nghị 

định 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung chi, mức chi quy định tại 

Mục 1 Chương II Thông tư 75, UBND tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quy định nội 

dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương phù hợp với 

với khả năng cân đối ngân sách của địa phương và đạt được mục tiêu của 

khuyến nông địa phương”. Nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả, phù hợp các 

quy định của pháp luật, của Trung ương và yêu cầu thực tế về phát triển nông 

nghiệp của tỉnh trong thời gian tiếp theo. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem 

xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 của Quy định nội 

dung chi và mức chi cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

ban hành kèm theo nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND, ngày 10/11/2020 của 

HĐND tỉnh Điện Biên nhằm điều chỉnh kịp thời những nội dung còn hạn chế, 

bất cập là cần thiết. 

2. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 4 

Điều 4 của Quy định nội dung chi và mức chi cho các hoạt động khuyến nông 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2020/NQ-

HĐND, ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên là đúng thẩm quyền của 

HĐND tỉnh được quy định tại khoản 5 Điều 9, Mục 1, Chương II và Điều 10 Mục 

2, Chương II 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 và phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 

12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 3 Điều 143 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Thể thức và nội dung của dự thảo nghị quyết 

3.1. Về thể thức: Dự thảo Nghị quyết được xây dựng cơ bản đảm bảo các 

yêu cầu về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định.  

3.2. Về nội dung: nội dung chi và mức chi cho các hoạt động khuyến nông 

quy định tại khoản 5 Điều 9, Mục 1, Chương II 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, Ban Pháp chế nhất trí với nội dung UBND tỉnh trình. 

 3.3. Ban đề nghị bổ sung một số nội dung sau: 

- Về căn cứ pháp lý, bổ sung: Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 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 số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
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34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

- Đề nghị bổ sung tên Điều 2: “Trách nhiệm tổ chức thực hiện”. 

- Đề nghị sắp xếp lại Điều 3 như sau: 

“Điều 3: Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày... tháng... năm”.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 

4, Điều 4 của Quy định nội dung chi và mức chi cho các hoạt động khuyến nông 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2020/NQ-

HĐND, ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh kính chuyển Ban Dân tộc HĐND tỉnh xem xét, 

tổng hợp trình kỳ họp HĐND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

   - TT.HĐND tỉnh (B/c); 

   - Các Ban HĐND tỉnh; 

   - Đại biểu HĐND tỉnh; 

   - Các đ/c Uỷ viên Ban Pháp chế; 

  - LĐVP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

   - Phòng công tác HĐND; 

    - Lưu VT. 

 TM. BAN PHÁP CHẾ 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 
 

Lò Thị Bích 
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