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BÁO CÁO THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND 
ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 (Báo cáo tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của 
Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Sau khi nghiên cứu Dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực 
hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy 
định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh 
khóa XVII;

Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có một số ý kiến như sau:
1. Việc HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh thời 

gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND 
tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương là đúng thẩm quyền quy định tại Nghị định 
số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện là phù hợp, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-57-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon-351740.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/thuong-mai/nghi-dinh-98-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-hop-tac-san-xuat-san-pham-nong-nghiep-387110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-98-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-hop-tac-san-xuat-san-pham-nong-nghiep-387110.aspx
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2. Dự thảo Nghị quyết được soạn thảo đáp ứng yêu cầu về trình tự, thủ tục 
của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Phù hợp với đường 
lối, chủ trương chính sách của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp.

3. Đề nghị HĐND tỉnh giao cho Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Thư 
ký kỳ họp tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, báo cáo 
thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh để bổ sung và chỉnh sửa từ ngữ, thể thức văn 
bản theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là một số ý kiến của Ban kinh tế - ngân sách đối với dự thảo 
Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-
HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu VT, KTNS.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

Trịnh Thúy Nga
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