
  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 295/TTr-UBND 
 

An Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung và mức chi  

hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương  

trên địa bàn tỉnh An Giang 
 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 

22 tháng 6 năm 2015; 

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

phủ về khuyến nông; 

Căn cứ Thông tư 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, 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết 

về việc thực hiện quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến 

nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Trong thời gian vừa qua, hoạt động khuyến nông của An Giang có vai trò 

quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp đổi mới và phát triển sản 

xuất nông nghiệp, giúp người nông dân tiếp cận và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, 

công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, 

xóa đói giảm nghèo, tiến lên khá và giàu, góp phần phát triển nông nghiệp nông 

thôn và thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Tuy nhiên, 

sự nhân rộng các mô hình khuyến nông chưa nhiều do nhiều yếu tố khách quan, 

trong đó có một số chính sách của Tỉnh về khuyến nông còn giới hạn như quy mô, 

kinh phí hỗ trợ nhân rộng,… 

Các quy định về Khuyến nông cũng được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện 

phù hợp với tình hình thực tiễn sản xuất theo từng giai đoạn. Để tiếp tục đóng góp 

vào quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất của Tỉnh, hoạt động khuyến nông gắn 

với tổ chức sản xuất theo hướng chuỗi giá trị, xây dựng mô hình linh hoạt,

phù hợp với nhu cầu và điều kiện sản xuất; tăng cường hoạt động xã hội hóa 

khuyến nông,... Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc 
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quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh 

phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, phù hợp với giai đoạn hiện nay là rất 

cần thiết.  

Tại Điều 10 Thông tư 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 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nội dung chi, mức 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. 

II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết 

1. Mục đích: 

Nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông, góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn thực phẩm, 

phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; đồng thời nâng cao 

năng lực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông 

thôn mới. 

2. Quan điểm chỉ đạo: 

Đảm bảo áp dụng đúng các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời vận 

dụng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động 

khuyến nông trong giai đoạn mới, sẽ tác động tích cực, phát huy hiệu quả của chính 

sách về khuyến nông, tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển, góp phần phát triển 

kinh kế, xã hội của An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung. 

III. Quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết 

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 

trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo Nghị quyết theo đúng quy 

định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, 

cụ thể: 

Ngày 09/4/2020, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn 

số 606/SNNPTNT-TTKN về việc lấy ý kiến Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ 

cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh 

An Giang. 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã và thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu và hoàn 

chỉnh Dự thảo Nghị quyết, gửi Sở Tư pháp để thẩm định Dự thảo. 

Ngày 25/5/2020, Sở Tư pháp có Báo cáo số 140/BC-STP về kết quả thẩm 

định dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt 
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động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, trên 

cơ sở đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh nội dung dự thảo nghị 

Quyết và trình UBND tỉnh. 

III. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết bao gồm 9 Điều: 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

- Điều 2. Đối tượng áp dụng 

- Điều 3. Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến nông 

- Điều 4. Mức chi bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo 

- Điều 5. Mức chi thông tin tuyên truyền  

- Điều 6. Mức chi Xây dựng và nhân rộng mô hình 

- Điều 7. Nội dung chi khác 

- Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp 

- Điều 9. Điều khoản thi hành  

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ 

nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. 

(Kèm dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt 

động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang) 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi 

hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn 

tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết nghị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy; UBND tỉnh; 

- Văn phòng HDND tỉnh; 

- Sở: NNPTNT, TC; 

- LD VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KTN, HCTC; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 
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