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NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC LẬP QŨY KHUYẾN NÔNG VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH 
VỀ LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO TRỢ AN NINH TRẬT TỰ 
TRÊN ĐỊA BÀN  THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân(Sửa đổi);
- 	Căn cứ tờ trình của UBND Thành phố Hà Nội kèm theo dự thảo quy chế về việc lập, quản lý và sử dụng Qũy Khuyến nông Thành phố Hà Nội; tại tờ trình của UBND thành phố kèm theo dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội.   
- Sau khi nghe ý kiến thuyết trình của Ban Kinh tế - Ngân sách, ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố.

QUYẾT NGHỊ

I/ Về việc thành lập Quỹ Khuyến nông Thành phố Hà Nội. 

1. Thống nhất chủ trương thành lập Quỹ Khuyến nông Thành phố Hà Nội.
2. Mục đích thành lập Quỹ Khuyến nông là để chủ động thực hiện các nội dung công tác khuyến nông, huy động các nguồn kinh phí, mở rộng các mô hình khuyến nông tiên tiến, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp.
3. Thông qua về nguyên tắc: "Quy chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến nông Thành phố Hà Nội" do UBND Thành phố trình; bố trí 5 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố trong năm 2002 để tạo vốn ban đầu cho Quỹ. Căn cứ vào kết quả và hiệu quả hoạt động của Quỹ, hàng năm thành phố sẽ xem xét để bổ sung.
4. Giúp UBND Thành phố căn cứ ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố, hoàn chỉnh, ban hành, tổ chức thực hiện việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ Khuyến nông Thành phố Hà Nội đảm bảo đúng mục tiêu, có hiệu quả và đúng pháp luật.

II/ Về việc bổ sung, sửa đổi quy định về việc lập, quản lý và sử dụng Qũy bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

1. Đồng ý về cơ bản với nội dung tờ trình của UBND Thành phố về việc bổ sung, sửa đổi các quy định về lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2. Giao UBND Thành phố: Căn cứ ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố, nghiên cứu điều chỉnh các mức thu cho phù hợp, hoàn chỉnh và ban hành quyết định về việc bổ sung, sửa đổi những quy định trong việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố và tổ chức chỉ đạo việc triển khai thực hiện có hiệu quả và đúng pháp luật./.
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