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Số:        /STC-QLNS 

 
V/v tham mưu trình kỳ họp bất 

thường, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XI:  Nghị quyết Quy định nội 

dung chi, mức chi từ nguồn ngân 

sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt 

động khuyến nông áp dụng trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum  

         Kon Tum, ngày      tháng      năm  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1163/UBND-

KTTH ngày 09 tháng 4 năm 2020 về việc đăng ký nội dung trình kỳ họp bất thường, 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, trong đó giao Sở Tài chính:  

- Khẩn trương gửi lấy ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh (bằng phiếu 

lấy ý kiến) để tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Tờ trình của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, 

mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo 

đúng quy định pháp luật và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh;   

- Tiếp tục bổ sung, làm rõ các nội dung mang tính chất “cấp bách, cần quyết 

định ngay” theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương trình nội 

dung trên tại kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 

Nôi dung này, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:  

1. Về việc gửi lấy ý kiến tham gia của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh (bằng 

phiếu lấy ý kiến). 

Ngày 09 tháng 4 năm 2020, Sở Tài chính có Văn bản số 1201/STC-QLNS gửi 

các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ 

trợ cho các hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở 

Phiếu tham gia ý kiến của các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh1, Sở Tài 

chính tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, báo cáo 

 
1 Đến ngày 13/4/2020, Sở Tài chính đã nhận được 10 Phiếu tham ý kiến của các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh (Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giao thông vận tải, Thanh tra, xây 

dựng, Công thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp), các đồng chí còn lại thuộc các Sở, ngành chưa tham gia 

ý kiến.        



Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI kỳ họp bất 

thường.  

2. Về làm rõ các nội dung mang tính chất “cấp bách, cần quyết định ngay” theo 

quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 01 

năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương trình tại kỳ họp bất thường, 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI. 

Căn cứ Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng 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 (có hiệu lực thi hành từ ngày 20 

tháng 12 năm 2019 và thay thế Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 

15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn), trong đó: 

“- Tại Điều 10 quy định: “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 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”. 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông, UBND huyện Sa Thầy2: 

hiện nay các địa phương, đơn vị được giao kinh phí khuyến nông trên địa bàn tỉnh, 

nhưng chưa phê duyệt được dự toán thực hiện do Thông tư liên tịch số 

183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hết hiệu lực thi hành (từ ngày 20 tháng 12 

năm 2019) và Hội đồng nhân dân tỉnh chưa ban hành Nghị quyết Quy định nội dung 

chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương. Để tổ chức các hoạt động 

khuyến nông kịp thời vụ (kịp thời gian xuống giống thích hợp trong tháng 5-6 hàng 

năm), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị sớm tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết quy 

định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Từ tình hình thực tế và theo đề nghị của  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông và 

các địa phương nêu trên. Để có cơ sở cho các đơn vị, địa phương lập, phê duyệt dự 

toán kinh phí và triển khai các bước thủ tục, tổ chức các hoạt động khuyến nông (đặc 

biệt chuẩn bị giống, …) trên địa bàn toàn tỉnh kịp thời vụ, Sở Tài chính báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy 

định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động 

khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại kỳ họp bất thường, Hội đồng 

nhân dân tỉnh khóa XI. 

 
2 Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 632/SNN-KH ngày 31/3/2020; UBND huyện Sa Thầy Văn bản số 

675/UBND-TH ngày 01/4/2020. 

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


Về hồ sơ, thủ tục trình Nghị quyết này tại kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân 

tỉnh (tháng 4/2020), Sở Tài chính đã chủ trì triển khai đầy đủ các bước thủ tục theo 

trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có dự thảo Tờ trình, Nghị quyết hoàn 

chỉnh và ý kiến tiếp thu, giải trình theo văn bản thẩm định của Sở Tư pháp và các đơn 

vị, thành viên UBND tỉnh kèm theo). 

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh Khóa XI, kỳ họp bất thường./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng TC-KH huyện, TP; 

- Lưu: VT, QLNS. 

 

 GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

  Đồng Thanh Xuân 
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