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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
#DiaDiemNgayBanHanh

V/v nguồn vốn thực hiện cơ chế
khuyến khích, bảo tồn sâm Ngọc
Linh và cây dược liệu trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thực hiện Công văn số 912/UBND-KTN ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh và
Thông báo số 87/TB-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh thông báo kết luận của
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và PTNT
báo cáo các nội dung dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6;
Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn,
phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 2025 (kèm theo phụ lục chi tiết về phân kỳ nguồn vốn thực hiện), Sở Tài chính có ý
kiến như sau:
- Tại mục II phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết có các nội dung: “Hỗ trợ chi
phí công nhận và lưu hành, kiểm soát chất lượng giống…” với dự kiến kinh phí là
1.500 triệu đồng; “Nâng cao năng lực, cơ sở vật chất và vật tư thiết yếu phục vụ nhiệm
vụ kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh” với dự kiến kinh phí là 3.000 triệu đồng.
Tuy nhiên, dự thảo Nghị quyết không quy định các nội dung cơ chế, chính sách
này. Mặt khác, dự kiến kinh phí chưa có dự toán chi tiết. Do vậy, Sở Tài chính đề nghị
không tổng hợp nội dung này vào nhu cầu kinh phí thực hiện.
- Đối với các nội dung chi phí hỗ trợ khác, trong đó có nội dung: Hội nghị, hội
thảo, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật và Kiểm tra, giám sát, Sở Nông nghiệp và PTNT đề
nghị mức dự toán quá cao, Sở Tài chính đề nghị bố trí hai nội dung này với mức 1.500
triệu đồng.
Theo đó, tổng dự kiến chi từ nguồn chi thường xuyên đối với đề án giai đoạn
2022-2025 là khoảng 89.600 triệu đồng, bình quân mỗi năm khoảng 22.000 triệu đồng.
Với mức dự kiến kinh phí này, tùy vào điều kiện và khả năng cân đối ngân sách, Sở
Tài chính sẽ tham mưu sắp xếp, lồng ghép bố trí dự toán kinh phí hằng năm theo quy
định (kể cả nguồn bán cây sâm giống) để đảm bảo thực hiện mục tiêu của đề án, góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là phát triển nông nghiệp
chủ lực của tỉnh trong tương lai.
Vậy, Sở Tài chính kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp nghiên cứu,
tổng hợp tham mưu UBND tỉnh./.
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