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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số:  1678  /SNN-TCHC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Trị, ngày  14  tháng 10 năm 2019 

Về việc lập đề nghị xây dựng  

Nghị quyết năm 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 4622/UBND-NC ngày 08/10/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc lập đề nghị xây dựng Nghị quyết năm 2020, 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu:  

Các phòng, cơ quan hành chính thuộc Sở căn cứ các quy định hiện hành, 

khẩn trương tham mưu, đề xuất Sở lập đề nghị xây dựng Nghị quyết năm 2019, 

cụ thể như sau: 

1. Đối với Nghị quyết quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong 

văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, hồ sơ trình gồm có: 

- Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết. 

- Bản thuyết minh về căn cứ ban hành nghị quyết; đối tượng, phạm vi điều 

chỉnh của Nghị quyết; nội dung chính của nghị quyết; thời gian dự kiến đề nghị 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo 

đảm cho việc thi hành nghị quyết (theo mẫu đính kèm). 

Thời gian hoàn thành: Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và 

gửi về Sở chậm nhất ngày 05/11/2019 (qua Phòng Tổ chức - Hành chính, bản 

mềm qua địa chỉ email: vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) để tổng hợp. 

2. Đối với các nghị quyết có nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 27 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, các cơ quan lập đề nghị 

xây dựng nghị quyết phải tham mưu, đề xuất Sở thực hiện quy trình đánh giá 

chính sách được quy định cụ thể từ Điều 112 đến Điều 116 Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật và Chương II Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Hồ 

sơ trình gồm có: 

- Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết (trong đó phải nêu rõ sự cần thiết 

ban hành nghị quyết; mục đích, quan điểm xây dựng nghị quyết; đối tượng, 

phạm vi điều chỉnh của nghị quyết; mục tiêu, nội dung chính sách trong dự thảo 

nghị quyết và các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn; thời gian 

dự kiến đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua; dự kiến nguồn lực, điều kiện 

bảo đảm cho việc thi hành nghị quyết). 

- Nội dung đánh giá tác động của từng chính sách trong đề nghị xây dựng 

nghị quyết (trong đó nêu rõ vấn đề cần giải quyết; mục tiêu ban hành chính sách; 

các giải pháp để thực hiện chính sách; các tác động tích cực, tiêu cực của chính 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, Chánh Thanh tra Sở;  

- Thủ trưởng các cơ quan hành chính thuộc Sở. 
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sách; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp; 

lựa chọn giải pháp của cơ quan, tổ chức và lý do lựa chọn; xác định vấn đề giới 

và tác động giới của chính sách. 

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng các vấn 

đề liên quan đến chính sách. 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý kiến góp ý. 

- Đề cương dự thảo nghị quyết. 

- Tài liệu khác (nếu có). 

- Báo cáo thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Sở Tư pháp. 

Thời gian hoàn thành: Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết gửi về Sở Nông 

nghiệp và PTNT (qua Văn phòng Sở, bản mềm qua địa chỉ email: 

vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn) sau khi hoàn thành toàn bộ quy trình, thủ 

tục theo quy định./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó Giám đốc Sở (chỉ đạo); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

  Hồ Xuân Hòe 
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Phụ lục 

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2019 

(Kèm theo văn bản số.................../SNN-VP ngày........../......./2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị) 
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