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Số:            /TTr-UBND Hà Tĩnh,  ngày      tháng     năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-

HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển 

công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

 

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 Văn bản số 300/HĐND ngày 06/8/2021 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XVIII. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 

“Bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 

và những năm tiếp theo” với các nội dung sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Hiện nay Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2017 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2025 và những năm tiếp theo đã được tích hợp tại Điều 9 (Chính sách hồ 

trợ phát triển công nghệ sinh học) của Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 

13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách khuyến 

khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô 

thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 (đang áp dụng năm 2021). 

Vì vậy, để thống nhất trong quá trình thực hiện cần phải bãi bỏ Nghị 

quyết số 48/2017/NQ-HĐND để tránh sự chồng chéo trong quá trình thực hiện 

chính sách. 

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Việc xây dựng Nghị quyết đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật về 

quy trình, thể thức và nội dung của văn bản, đảm bảo đúng thời gian trình Kỳ 

họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII theo quy định. Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết, lấy ý kiến góp ý, tổng 

hợp, bổ sung, chỉnh sửa; Sở Tư pháp thẩm định; trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân 

tỉnh soát xét, hoàn chỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.  



 
 

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT 

1. Bố cục: Nghị quyết gồm 02 Điều. 

2. Nội dung cơ bản  

Điều 1: Bãi bỏ Nghị quyết  

Điều 2: Điều khoản thi hành và tổ chức thực hiện 

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo). 

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

qua Nghị quyết “Bãi bỏ Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo”./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- CVP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 
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