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TỜ TRÌNH
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung

 khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về thành lập 

Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 
về kết quả rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; UBND tỉnh kính báo 
cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 (sau 
đây gọi tắt là Nghị quyết 45) về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam 
và đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 45, như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 45
1. Đánh giá chung về Nghị quyết 45
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 

của về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh đã thành lập 
Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ HTND) tại Quyết 
định số 3809/QĐ-UBND ngày 21/11/2012, với số vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ 
đồng. 

Sự ra đời của Quỹ HTND đã góp phần quan trọng trong việc phát triển 
tăng thêm về số lượng tàu, nâng cao năng lực đội tàu đánh bắt thuỷ sản xa bờ, 
giải quyết việc làm cho lao động nghề biển tại các địa phương trong tỉnh và khu 
vực lân cận, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế biển của tỉnh và tăng cường sự 
hiện diện của lực lượng tàu hoạt động tại vùng biển xa, đóng góp tích cực vào 
việc bảo vệ chủ quyền vùng biển quốc gia, đảm bảo an ninh quốc phòng.

2. Về hoạt động của Quỹ HTND
Quỹ HTND là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, hoạt 

động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, có chức năng tiếp nhận nguồn vốn ngân 
sách nhà nước để thực hiện việc cho vay đóng mới, cải hoán tàu phân theo công 
suất máy tàu với hạn mức tối đa là 1,5 tỷ đồng/tàu từ 400 CV trở lên với lãi suất 
bằng không (0%), thu phí quản lý 2%/năm/dư nợ vay, thời hạn cho vay không 
quá 05 năm để phát triển năng lực tàu khai thác thủy sản hoạt động tại các vùng 
biển xa; đồng thời được huy động các nguồn vốn hợp pháp khác như nhận tài 
trợ, hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện 
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các mục tiêu, chương trình, dự án với mục đích cải thiện sinh kế, phát triển 
cộng đồng dân cư ven biển theo sự ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước.

Tính đến ngày 31/12/2020, nguồn vốn Quỹ HTND đạt 92,621 tỷ đồng 
(trong đó, nguồn vốn ngân sách cấp: 76 tỷ đồng; nguồn vốn bổ sung từ chênh 
lệch thu - chi: 4,859 tỷ đồng; nguồn vốn nhận hỗ trợ từ các tổ chức, doanh 
nghiệp: 11,762 tỷ đồng); đã cho vay đóng mới 94 tàu với công suất từ 409 CV 
trở lên cho các ngư dân trong tỉnh tham gia đánh bắt thủy sản xa bờ, với tổng 
hạn mức cam kết cho vay là 141,200 tỷ đồng, đã giải ngân 141,090 tỷ đồng, đã 
thu hồi nợ và thanh lý các hợp đồng cho vay đối với 33 tàu với số tiền 78,054 tỷ 
đồng; hỗ trợ các ngư dân làm việc trên tàu và các chủ tàu bị tai nạn do sự cố bị 
tàu lạ đâm va, bị thiên tai, hỗ trợ chi phí thiết kế cho 61 tàu đóng mới theo Nghị 
định số 67/2014/NĐ-CP, với tổng số tiền 1,624 tỷ đồng.

Nguồn vốn của Quỹ HTND được sử dụng đúng mục đích và phát huy 
hiệu quả sử dụng. Sau hơn 8 năm đi vào hoạt động, tỷ lệ vốn Quỹ HTND sử 
dụng để giải ngân cho vay so với nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp đạt tỷ lệ 187%, 
cho thấy được hiệu quả quản lý, sử dụng vốn của Quỹ HTND.

3. Tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Quỹ HTND thời gian 

qua vẫn còn một số hạn chế nhất định, đó là: (i) Nguồn vốn Quỹ HTND vẫn 
chưa đáp ứng được nhu cầu vay đóng mới tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản xa bờ 
của ngư dân; (ii) Chỉ tiêu hạn ngạch cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản tại vùng 
khơi mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định đối với tỉnh Quảng 
Nam đến nay cơ bản gần đủ số lượng tàu theo hạn ngạch, xu hướng sẽ tập trung 
vào việc cải hoán, nâng cao công suất, trang bị thêm các máy móc, công cụ hiện 
đại để phục vụ cho việc đánh bắt thủy sản xa bờ, tăng hiệu quả khai thác, bảo 
quản sản phẩm; (iii) Luật Thủy sản mới ra đời và các văn bản dưới Luật quy 
định về phân vùng khai thác theo chiều dài và công suất làm thay đổi đáng kể 
ngư trường khai thác thủy sản của ngư dân, các tàu đánh bắt tại các ngư trường 
truyền thống chưa kịp thích nghi với các quy định mới nên hiệu quả đánh bắt 
giảm đáng kể; Bên cạnh đó, các quy định bổ sung về Bằng cấp để đảm bảo hoạt 
động tại vùng biển xa, nhiều trường hợp tàu cá chưa kịp đáp ứng điều kiện này; 
(iv) Cơ chế về hỗ trợ chi phí Bảo hiểm cho các tàu theo Nghị định số 
67/2014/NĐ-CP của Chính phủ tạm dừng áp dụng đã làm tăng chi phí hoạt 
động của các tàu trong các chuyến biển; (v) Giá cả đầu ra không ổn định, chi 
phí vận chuyển, bảo quản tăng, khả năng tiêu thụ sản phẩm chậm do ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19, điều kiện thời tiết không thuận lợi…
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II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 45
1. Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

21/11/2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Theo đó, một 
số nội dung trong Nghị quyết 45 đến nay không còn phù hợp với quy định.

a) Luật Thủy sản năm 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 có nhiều thay 
đổi, trong đó thay đổi lớn là từ quản lý theo công suất máy tàu (CV) sang quản 
lý theo chiều dài lớn nhất của tàu (mét).

b) Theo quy định tại Điều 48, Luật Thủy sản năm 2017; Điều 42, Điều 43 
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Thủy sản (Nghị định này có hiệu lực từ ngày 
25/04/2019) thì phân loại tàu cá theo hoạt động gồm có 02 loại: tàu đánh bắt 
nguồn lợi thủy sản và tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản; phân vùng khai 
thác trên vùng biển Việt Nam thành 03 vùng, gồm: vùng ven bờ, vùng lộng và 
vùng khơi với từng giới hạn trên bản đồ vùng biển; trong đó quy định đối với 
vùng hoạt động từng nhóm tàu theo chiều dài:

* Đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản:
- Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động tại vùng khơi, không 

được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng lộng;
- Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m hoạt động tại vùng 

lộng, không được hoạt động tại vùng ven bờ và vùng khơi;
- Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12m hoạt động tại vùng ven bờ, không 

được hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi.
* Đối với tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản:
- Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên hoạt động tại vùng ven bờ, 

vùng lộng và vùng khơi;
- Tàu có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét hoạt động tại vùng 

ven bờ và vùng lộng, không được hoạt động tại vùng khơi;
- Tàu có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động tại vùng ven bờ không 

được hoạt động tại vùng lộng và vùng khơi.
2. Theo Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã giao cho tỉnh Quảng Nam là 782 hạn ngạch Giấy phép khai 
thác thủy sản tại vùng khơi và phân theo một số nhóm ngành. Tính đến ngày 
10/01/2021, Chi cục Thủy sản Quảng Nam đã cấp 744 hạn ngạch Giấy phép 
khai thác thủy sản tại vùng khơi và 05 văn bản chấp thuận đóng mới, vậy tỉnh 
còn có thể cấp 33 văn bản chấp thuận đóng mới, mua tàu cá từ tỉnh khác đối với 
tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên. Do hạn ngạch Giấy phép khai thác 
thủy sản tại vùng khơi trên địa bàn tỉnh cơ bản gần đủ số lượng được giao nên 



4

thời gian đến sẽ chuyển hướng tập trung cho công tác cải hoán tàu hiện có để 
tăng hiệu quả khai thác, đánh bắt và bảo quản sản phẩm.

3. Khuyến khích phát triển lực lượng tàu khai thác thủy sản xa bờ, tăng 
khả năng vươn khơi bám biển, giúp ngư dân trong tỉnh tiếp cận được các nguồn 
vốn vay nâng cấp, cải hoán, đóng mới tàu cá có công suất lớn và trang bị các 
loại phương tiện, thiết bị hiện đại phục vụ cho đánh bắt và bảo quản sản phẩm, 
nhằm giảm áp lực cho vùng biển ven bờ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 
ngư dân trong tỉnh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

4. Chi phí đóng mới, cải hoán tàu; chi phí mua sắm trang thiết bị phục vụ 
nghề khai thác thủy sản xa bờ hiện nay tăng cao hơn so với thời điểm ban hành 
Nghị quyết 45. Vì vậy, việc điều chỉnh tăng mức cho vay đối với đóng mới và 
cải hoán tàu là phù hợp với tình hình thực tế.  

Vì vậy, việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 45 là cần thiết để phù 
hợp với tình hình thực tế và các văn bản quy định của Trung ương.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN 
Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 

về kết quả rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; theo Thông báo số 
475/TB-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả hoạt động 
năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng 
Nam; Công văn số 1020/UBND-TH ngày 01/03/2021 của UBND tỉnh về việc 
khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 22, 
HĐND tỉnh khóa IX và các kỳ họp tiếp theo.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì phối hợp với Quỹ Đầu 
tư phát triển Quảng Nam và các cơ quan liên quan báo cáo tình hình thực hiện 
và xây dựng phương án điều chỉnh Nghị quyết 45, đồng thời tổ chức lấy ý kiến 
góp ý của các cơ quan liên quan.

Dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 
45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 
về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam đã được Sở Tư pháp thẩm 
định tại Báo cáo số 24/BC-STP ngày 02/3/2021.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu ý kiến của các thành 
viên UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua dự thảo Nghị quyết ngày 01/3/2021 
theo quy định.

IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 45
- Căn cứ Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 
21/11/2017;
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- Căn cứ Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

- Căn cứ Quyết định số 1481/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/5/2019 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao hạn ngạch Giấy phép khai 
thác thủy sản tại vùng khơi cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Căn cứ Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam về kết quả rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Theo tình hình hoạt động thực tế của Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh và yêu 
cầu, xu hướng phát triển của đội tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tàu hậu cần 
đánh bắt nguồn lợi thủy sản tại các vùng khơi trong bối cảnh, tình hình mới.

V. KIẾN NGHỊ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 45

Nhằm thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện Nghị quyết đảm bảo theo 
đúng quy định của Luật thủy sản năm 2017, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 
08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Thủy sản và theo tình hình thực tế trong đánh bắt thủy sản xa bờ, tăng hiệu 
quả khai thác, bảo quản sản phẩm; UBND tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 
4, Điều 1 Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Nam, như sau: 

1. Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 45
“4. Đối tượng và mức cho vay
4.1. Cho vay tài chính theo phương thức tín dụng ưu đãi (cho vay có hoàn 

lại vốn gốc với lãi suất bằng không) cho các hợp tác xã, hộ, nhóm hộ, tổ đoàn 
kết của ngư dân (gọi tắt là Chủ tàu) trên địa bàn tỉnh để thực hiện việc đóng mới 
hoặc cải hoán tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản, tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi 
thủy sản đủ điều kiện hoạt động tại vùng biển khơi, cụ thể như sau:

a) Mức cho vay:
- Cho vay đóng mới đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và có 

công suất từ 400 CV trở lên: tùy từng trường hợp cụ thể nhưng mức tối đa 
không vượt quá 02 tỷ đồng/tàu.

- Cho vay cải hoán tàu, mức cho vay như sau:
+ Đối với tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản: chỉ áp dụng đối với tàu có 

chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và có công suất máy tàu từ 400 CV trở lên, 
mức cho vay tùy từng trường hợp cụ thể nhưng tối đa không vượt quá 01 tỷ 
đồng/tàu.

+ Đối với tàu hậu cần đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài lớn nhất 
từ 15m trở lên: tàu có công suất máy tàu từ 250 CV đến dưới 400 CV mức cho 
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vay tối đa không quá 0,5 tỷ đồng/tàu; tàu có công suất máy tàu từ 400 CV trở 
lên mức cho vay tối đa không quá 01 tỷ đồng/tàu.

- Cho vay sửa chữa tàu bị hư hỏng vì tai nạn, sự cố do yếu tố khách quan 
hoặc bị hư hỏng trong quá trình cứu nạn, cứu hộ, mức tối đa theo chiều dài và 
công suất máy tàu như sau:

  + Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và có công suất từ 250 CV đến 
dưới 400 CV: 0,2 tỷ đồng/tàu.

+ Tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên và có công suất từ 400 CV trở 
lên: 0,3 tỷ đồng/tàu.

- Cho vay nâng cấp, sửa chữa hầm bảo quản và lắp đặt hệ thống thiết bị 
làm lạnh để bảo quản sản phẩm cho tàu đang hoạt động có chiều dài lớn nhất từ 
17m trở lên và có công suất máy tàu từ 400 CV trở lên: Mức cho vay tùy từng 
trường hợp cụ thể nhưng tối đa không quá 70% tổng chi phí nâng cấp, sửa chữa 
hầm bảo quản và lắp đặt hệ thống thiết bị làm lạnh và không vượt quá 0,3 tỷ 
đồng/tàu.

b) Phí quản lý cho vay: Mức thu phí quản lý cho vay hỗ trợ tài chính của 
các đối tượng vay vốn là 2%/năm/dư nợ vay.

c) Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay đối với một dự án/phương án là 
không quá 07 (bảy) năm. Tùy từng dự án sẽ quyết định thời điểm bắt đầu thực 
hiện thu hồi vốn, nhưng tối đa không quá 02 (hai) năm kể từ ngày giải ngân 
khoản đầu tiên.

4.2. Ưu tiên xem xét các trường hợp sau: 

- Chủ tàu gặp tai nạn dẫn đến tàu bị chìm đắm không thể trục vớt được 
hoặc bị hư hỏng nặng được vay để đóng mới, cải hoán tàu.

- Chủ tàu chuyển đổi nghề đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản từ vùng ven bờ 
sang đánh bắt nguồn lợi thuỷ sản tại vùng khơi được vay để đóng mới, cải hoán 
tàu.

- Ưu tiên hỗ trợ cho các tàu của hợp tác xã, tổ hợp tác, tập thể hộ ngư dân 
(nhóm hộ). 

4.3. Các ngư dân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản khác được hỗ trợ theo 
các chương trình, dự án mà Quỹ thực hiện theo sự ủy thác của các tổ chức, cá 
nhân tài trợ trong và ngoài nước.”

2. UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, bổ sung vốn ngân sách 
hằng năm cho Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh để đảm bảo hoạt động cho vay, nâng 
cao hiệu quả nguồn vốn, giúp ngư dân trong tỉnh tiếp cận được các nguồn vốn 
vay nâng cấp, cải hoán, đóng mới tàu cá có công suất lớn và trang bị các loại 
phương tiện, thiết bị hiện đại phục vụ cho đánh bắt, bảo quản và nâng cao chất 
lượng sản phẩm. 
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Kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 
khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng 
Nam./.

(Tờ trình này thay thế Tờ trình số 1098/TTr-UBND ngày 04/3/2021 của 
UBND tỉnh Quảng Nam)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;                                       
- Các Sở: TC, Nội vụ, NN&PTNT;
- Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH, NC, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

y][[[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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