
CONG HoA XA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
Doe Ip - Tir do - Hnh phüc 

Quáng Nani, ngày) tliáng 11 nãm 2019 

BANG TONG HP KIEN GOP T CUA THANH VIEN UBND TfNH 
(Di vói d tháo Ngh/ quyEt HDND tinhPhê duyt chInh sách khuyln khich 
phát irlén hçip tác, lien kêt trong san xuát và tiêu t1ii sánpháin nóng nghiép 

trên dja bàn tinh Quáng Nam) 

Can ci.ir Nghi djnh s 98/2018/ND-Cp ngày 05 tháng 7 näm 2018 cia 
Chmnh phü ye chInh sách khuyên khIch phát trién h.crp tác, lien kêt trong san xuât 
vâ tiêu thii san phârn nông nghip; Quyet djnh so 93/QD-UBNTj ngày 
10/01/2019 cUa UBND tinh Quãng Nam ye ban hành Chi.wng trInh cong tác 
näm 2019; Sà Nông nghip và PTNT tinh d xây dimg, tiêp thu. kiên gop cüa 
các Sà, Ban ngành, dja phuang; kiên thâm djnh cüa S Tir pháp; kiên gop , 
thông nEat cüa Thành viên UBND tinh và tong hop hoàn chinh dr tháo Nghi 
quyêt HDND tinh 'Phê duyt chinh sách khuyên khIch phát triên hop tác, lien 
kêt trong san xuât và tiêu thii san phârn nông nghip trén dja bàn tinh Quáng 
Nam". Ngày 13/11/2019, Sôr Nông nghip vá PTNT tinE dã ban hành Cong van 
sO 204 1/SNN&PTNT-PTNT ngày 13/11/2019 giri Thãnh viên UBND tinh d 
lay kiên tham gia, gop vào dr tháo Nghi quyêt. 

Dn nay, S& NOng nghiêp vâ PTNT tinh xiri ttng hop )2 kin tharn gia, 
gop cCia các Thành viên UBND tinh dOi vOi d? tháo Nghj quyêt FIDND tinh 
"Phê duyt chinh sách khuyên khIch phát triên hop tác, lien kêt trong san xuât va 
tiêu th san phâm nông nghip trén dja bàn tinh Quãng Nam" theo bang tong 
hap ci the nhu sau: 

Thü 
Thành viên UBND tinh 

Thing 
nht 

Chnh sü'a 
và thong 

nhat thon g 
qua 

Không 
thng 
nht 

1 Hunh Kliánh Toàn - PCT TT UBND tinh X 
2 Trn DInh Tüng - PCT UBND tinE X 
3 Lé TrI Thanh - PCT UBND tinh X 
4 TrAn Van Tan - PCT UBND tinh X 
5 Hi'ra Van Tu&ng - UVUB, CHT BCH Quân sir tinh X 
6 Dãng Phong - UVUB, Giám dc Sci KHDT X 
7 TrAn Anh Tun — UVUB, Giám dc S NOi  v X 
8 Van Arth Tun - UVUB, CVP UBND tinh X 
9 Phan Van Chin - UVUB, Giám dc Sr Tãi chIn.h X 

10 Lê Thj Thüy - UVUB, Truâng Ban Dan tOc tinE X 

UBND TINH QUANG NAM 
SO NONG NGHIEP VA PTNT 



KT. GIAM O 
PHO GIAM B 

I I Ti'n Thanh Ha — UVUB, Giám dc SO' TNMT X 
12 Nguyn Phü - UVUB, Giárn dc SO' Xây dirng X 
13 Pham Hng Quãng - UVUB, Giám dc SO' TTTT X 
14 Ha Thanh Quc - UVUB, Giám dc SO' GDDT X 

15 HuS'nh Tn Triu - UVUB, GD SO' LDTB&XH X 
16 Nguyn Van Hai - UVUB, Giám dc SO' Y tê X 
17 Nguyn Thanh Hng - UVUB, GD SO' VHTTDL X 
18 Lê Van Sinh - UVUB, Giám dc SO' GTVT X 
19 Pham Vit TIch - UVUB, Giám dc SO' KHCN X 
20 Lê Ngoc Trung - UVUB, GD SO' NN&PTNT X 
21 Nguyn Quang Tht'r - UVUB, GDSO' Cong Thi.rcrng X 
22 Trân Minh Thai - UVUB, Chánh Thanh tra tinli X 
23 Dng Vthi Dào - UVUB, Giám dc SO' Ti.r pháp X 
24 Länh do SO' Ngoi vii X 

(Riêng Lãnh dçw Cong an tinh - Thành viên UBND tinh dã nghi huu, 
chica Co nhán sy thay the nên khóng cho j k1ên). 

Si Nông nghiêp và PTNT tinh dã tip thu, tng hçxp kintham gia, gOp 
cia Thânh viên UBND tinh và hoân chinh d thão Nghj quyôt J-IDND tinh 

"Phé duyêt chInh sách khuyên khIch phát triên hccp tác, lien kêt trong san xuât vâ 
tiêu thii san phâm nông nghip trén dja bàn tinh Quãng Nam" dê hoàn tat ho sa, 
thu tuc trInh Chü tjch UBND tinh xem xét, quyêt djnh trmnh HDND tinh ban 
hành./. 

Chuyên viên son thão 

Nguyn Th! Mai  Ngô Tan 
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Lê Minh Hung 

UBND TfNH QUANG NAM CONG IIOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
sO NONG NGHIP VA PTNT Dc 1p  - T do - Hn1i phñc 

S&22A/BC-SN&PTNT Quáng Narn, ngày,2/-J tháng 10 nàin 2019 

BAO CÁO 
Giãi trInh, tip thu gop diy thão Ngh quyt Hi dng nhân dan tinh 

Quy djnh chInh sách khuyn khich phát triên hqp tác, lien kêt trong san 
xuâtj tiAu  thtj san phâm nông nghip trên dja bàn tinh Quãng Nam, 

CUCPHkTE1P9 giai don 2020 — 2025 (Ltn 2) 

•-----N6 nghiçp va PTNT duqc Uy ban nhan dan trnh giao nhim vi tham 
mini xây dirng Dr thào Nghj quyêt trmnh Hi dông nhân dan tinh ban hành co 
chê, chInh sáchhô trq khuyên khich phát triên hçip tác, lien kêt trong san xuât 
tiêu thii san phâm nông nghip trên dja bàn tinh Quàng Nam theo Nghj djnh 
98120 1 8IND-CP ngày 05/7/2018 cüa Chinh phñ. Theo do, Sâ Nông nghip và 
PTNT dã hoàn thãnh dir thão Nghj quyêt nay và báo cáo UBND tinh ti cuc 
h9p ngày 04/9/2019. Ti cuc hçp nay, UBND tinh dã chi do Sâ Nông nghip 
và PTNT tiêp tic nghiên ci'ru, dê xuât bô sung them vào dii tháo Nghj quyêt 
nhi:tng co chê, chInh sách mói chixa duçic Chinh phti quy djnh trong Nghj djnh 
98/2018/ND-CP, dê trIrih HDND tinh vao k' hçp cuôi nm 2019. 

So Nông nghip và PTNT dã tip tiic dii thào Nghj quyt Hi dng nhân dan 
tinh "Quy dinh chInh sách khuyên khich phát triên hqp tác, lien kêt trong san xuât 
và tiêu thi san phàm nông nghip trên dja bàn tinh Quàng Nam, giai don 2020 — 
2025" nhu chi do cüa UBND tinh. 

Ngày 14 tháng 10 näm 2019, SO Nông nghip vàPTNT Co Cong van s 
1804/SNN&PTNT-CCPTNT, gCri các SO: Tài chmnh, Ke hoach - Dâu tu, COng 
thucrng, Khoa h9c và cong ngh; Van phOng Diêu phôi Chumg trinh miic tiêu 
quOc gia Ye xây dimg nông thôn m&i tinh Quàng Nam; Lien minh HTX tinh; 
Hi nông dâritinh; UBND các huyn, thj x, thàrih phô trén dja bàn tinh dê lay 
kiên gop ni dung dir thào (thii hn gop den ngày 2 1/10/2019). 

Dn ngày 23/10/2019, có 13/25 don vj ducic gOi l.y hen có van bàn gop 
(góm 07 Sà, ngành và 06 djaphuvng), trong do CO 05 kiên thông nhat Va 08 
kien dê nghj diêu chinh, bô sung d' tháo Nghj quyêt. Qua gOp cüa các Sâ, 

ngành và các dja phu'ong, SO Nông nghip và PTNT dä tong hçp, báo cáo tiêp 
thu và giài trInh các kiên gop theo bang tong hçp sau. 

(Kern theo bang tang hop tiê thu, gici tr)h chi tie't) 

KInh báo cáo UBND tinh xem xét, quyt dnh./.t 

No'i nhin: 
- UBND tinh; 
- S&Tirpháp; 
- Li.ru: VT, CCPTNT, KHTC. 



BANG TONG uçip 
Giãi trInh, tip thu ki&i gop di vói dir thão Nghj quyt Hi d1ng nhân dn tinh Quy djnh chInh sách khuyn 

khIch phát trin hçvp tác, lien kêt trong san xuât và tiêu thii san phâm nông nghip 
trên dja bàn tinh Quãng Nam, giai don 2020- 2025 (lan 2) 

(Kern theo Báo cáo sá 2 A /Bc-SNN&PTNT ngày c4 /10/2019 cia S& Nóng nghip Va PTNT,) 

             

             

 

TT Don vj. gop 3 

   

Ni dung gop 

   

Tip thu, giãi trInh cüa co quan 
son thão (CQST) 

 

            

 

I CAC SO, NGANH 

      

      

1. Dã nghj sl'ra d6i, b sung khoãn 2 Diu 3 (tr in dim) nhii sau: 
"2. Ho iro' hqtOngphuc v.i lien kêt. 
Dw an lien kêt du-çrc ngán sách nhà nwác ho trçr 30% von dâu 1w may móc 

trang thiêt bj; hO tr1 vOn dâu Lw xáy drng các cong trInh h tang phyc vy lien 
kêt (bao gOm: nhà xw&ng, ben bat, kho tàngphyc vy san xudt, so' chê, báo quán, 
chê biên và tiêu thy sánphdm nông nghip,) theo tj' l cu the nhw sau. 

a) HO tro' 50 % von dãu lwxdy dyiig các cong trinh 11(1 thngphic vi lien 
kêl dOi vat các hInh thzk lien kêt quy dinh tçi Khoán 1, 2, 4, 6 Diêu 4, chwoiig 
II, Nghj d,inh sO 98/2018/ND-cF. 

b) HO trçr 40 % von tâu twxây drng cdc cOng trinlz hz tângphic vi lien 
kêt dO! vó'i các hInh thzc lien kêt quy áinh tat Khoán 3, 5 Dau 4, C'hwcng II, 
Nghj dinhsO 98/2018/ND-CF. 

c) HO Iro' 30 % vOn dâu lwxây drng cdc cong trInh hz tângplqc vy lien 
kêt dOt vat các hInh thzk lien kêt quy djnh tqi Khoán 7 Diêu 4, Chwo'ng II, Nghj 
dnhsO 98/2018/ND-cF. 

TOng mz-c ho tro theo Khoán 2 Diêu nay khOng qua 10 tj) dOng/dy- an hen 
két. 

    

 

1 S& Tâi chInh 

    

Tip thu, ctiu chinh dr thào Ngh.j 
quyêt nhu gop " 

 

      

2. V ni dung h trçi Khoãn 5, Diu 3. 
- Dr tháo ci'la Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn: 
H trci khuyen khich khâu tiêu thu nông san trong d? ánlkê hoch lien két: 

 

Tai cuc h9p TJBND tin.h ngày 
04/9/2019, qua hen cüa dai  biêu 

 

        

        

             



Müc h trç bang 5%/t6ng giá lii thanh l hcp dng tiêu thu nông san cho ngi.rói 
san xuât, nhimg không qua 500 triêu dOng cho 01 dir ánlkê hoach lien k&, dê 
chü tn lien két tiêp tue dau tir thirc hiên cac nôi dung cüa dir án/kê hoacli lien 
két. 

SâTàicnhcOkjnpJsau: 
+ Nôi dung dir tháo cUa Si Nông nghiêp và PTNT (Khoãn 5, Diêu 3) là 

chIrth sãch M trçi ngoài quy dinh tai Nghj djnh 98/2018/ND-Cp cUa Chinh phü. 
+ Vic tiêu thii nông san cho ngiiOi san xuât tharn gia lien két là trách  

nhiêm nghia vu cüa Chü trI lien kêt theo nOi dung cam két cüa hçip dông, dir an 
lien kêt. Mat khac, dir án/kê hoch lien ket diiçc h trçY phãi dam bào on dnh tôi 
thiêu là 5 nam (dir an cO chu k' nuôi, trông, khai thác tr 01 näm tr len) hoäc tôi 
thiêu là 03 nAm (dir an có chu kr nuôi, trông, khai thác dix6i 01 näm) và ni 
dung dir án!lcê hoach lien k& dä di.rçc cap có tham quyên phê duyt, ho trg d 
tr thuc hiên cac noi dung cüa dir ánlke hoach lien kêt (theo quy djnh tai Nghi 
djnh 98/201 8IND-CP cUa Chmnh phü). 

± Do do, S Tài chInh dé nghi bó nôi dung cc chê, chInh sách "H trç 
khuyên khich khâu tiéu thu nông san trong dir ánlkê hoach lien két" nhix dii thão 
cüa Sâ Nông nghiêp và PTNT. 

3. V ni dung ht trr Khoàn 6, Diu 3. 
- Dir thâo cUa Sâ Nông nghip Va Phát triên nông thôn: 
H trçr li suât vay tie thirc hin dir án/lcë hoach lien két: Nhà nuâc h trq 

lãi suât tie doanh nghiêp, HTX, hO gia dinh tham gia dir thi/ke hoach lien kêt 
mua cac loai may moe, thiêt bj theo quy dnh t?i Quyt dnh s 68/2013/QD- 
TTg ngày 14/11/20 13 cüa Thñ ti.ràng Chfnh phil ye chinh sách h6 trçi giâm ton 
that trong thu hoach 

- Y kiên cüa Sà Tài chinh: 
Can cir Thông tir so 89/2014/il-BTC ngày 7/7/20 14 cüa Bô Tài chInh 

Hi.rOng dn h trq lãi suât vay von và cap bñ chênh loch lAi suât do thc hin 
chInh sách ho fr nham giãm thn that trong nOng nghip, theo dO: Ngân sách nhà  

tham dir và UBND tirth da chi dao 
SO Nông nghip và PTNT tiêp tiic 
nghien cilu, tie xuât bô sung them 
vào d? tháo Nghi quyêt nhiing cr 
chê, chinh sách mâi chira thrcrc 
Chinh phü quy djnh trong Nghi djnh 
98/2018/ND-Cp, trong do cO chiinh 
sách ho trçr trirc tiêp tiêu thii nông 
san (ong VO Bay, ChU tjch LMJ-JTX 
tinh dà gOp ' ye nOi dung nay). Cci 
quan so?n than nh.n thây các chinh 
sách nêu trong dir thào NQ là có tác 
dOng gián tiêp khuyén khIch cho 
vic lieu thii s.n pham lien két, 
nhung tie thüc day vic lien két tiêu 
thii tot han, m?nh han, thi phâi cO 
chinh sách tác dng trirc tiêp den 
khau tiêu thij. Vi vy, nOi dung nay 
ca quan soan thao xin gill nguyen, 
trInh UBND tinh cho kin. 

Tip thu, nghien cthi diiu chinh, b 
sung vao di,r tháo Nghj quyet cho 
phU hp (CQST d bO lir phê duyt 
trong ten cña dir thào NQ) 



niiàc h trçi läi suit vn vay tthxcmg rnai hoc cp bU phn chënh 1ch gitta läii 
suât thi.rang mi và lâi suât tIn ding dâu hi phát triên cüa N1ià nithc cho Ngn 
hang thuccng mai thuc hiên cho vay do Bô Tài chmnh tiên hành thâm tra s lieu 
quyêt toán ho trçi läi suât vay von và cp bi chênh 1ch lAi suât cho Ngân hang 
thi.rccng mai thire hin cho vay theo quy djnh tai  Quyêt djnh so 68/2013/QD-TTg 
cUa Thu tithng Chmnh phü. 

Do do, UE nghi ho nOi  dung du thão H trçc lài suAt vay d thrc hin dir 
ánlke hoach lien kêt (Khoàn 6, Diêu 3) vi nOi  dung chInh sách nay không thuc 
thâm quyên phê duyt cüa BDND tinh. 

2 Sà Cong thirnng Thong nMt 

Sâ Khoa hoc va 
Cong ngh 

- Ten Nghj quyt: d nghj chinh sira là "Quy dinh ch(nh sac/i khuyln 
khich p/idE trien hop Eec, lien kt (Tong san xuãt và lieu th, san phm nông 
nghip trên dja bàn tin/i Qudng Nam, giai togn 202 0-2025". 

Tiêp thu, diêu chinh vào d1r thão 
Nghj quyêt. 

- Ten Diu 3: D nghi di thành "Nôi dung và Mfrc h tr&' 
- Diu 5: Khoân 1 dnghi vit lai nhir sau "1. HDND tinh giaoUy ban nhãn 

dn tinh cO trãch nhiém t chrc trin khai thuc hiën Nghi quy& HDND 
- Bo khoan 3 cc Dieu nay. 

. - 
N9i dung nay da duqc Sa Tuphap 
tharn dnh,(1an 1) va co y kien de 
nghi si.ra doi nhtr du thao NQ. 

Miic c, Khoán 3, Diu 3: dê nghj xác djnh rO khu virc h trq 100% là: 
huyn CO diu kin kinh té - xà hi dc bit kho khän. 

Dia bàn khO khàn, huyn nghèo 
di.rçcc quy djnh tai Quyêt djnh 
275/QD-TTg ngày 07/3/20 19 cüa 
Thu tuâng Chinh phU; xä khO khän 
thuc Chucng trmnh 135 theo Quyêt 
djnh so 900/QD-TTg ngày 
20/6/2017 cüa Thu Pióng Chinh 
phU. Ni dung nay së duqc quy dnh 
ci.i the tai  Quyêt dnh triën khai thirc 
hin NQ cua UBND tinh. 

NOV 

VA Fl 



- Di nôi dung Ngudn kinh phi và co ch h6 trçx tçsi Diu 4: Du thão Co vin 
dn ap dimg theo Diêu 3 cüa Nghj quyêt 02/2019/NQ-HDND ngày 12/7/2019 
cüa HDND tinh Quãng Nam quy dinh mt so cci chê, chInh sách h trçi phát 
trién hoat dng Khoa hQc và Cong ngh trén dja bàn tinh Quàng Nam giai do?n Tip thu và diu chinh dr tháo Nghj 
20 19-2025; thy nhin, nOi  dung nay dixçic Nghj quyêt 02/2019/NQ-HDND ngày quyêt cho phü hcip. 
12/7/20 19 quy dinh quãn 12 theo nhim vi1 KH&CN cap tinh, và theo dO kinh 
phi thrc hin dirqc bô tn theo tiên dO,  không ho trçl sau dâu tnt. Dê nghj cci quail 
soin thão xem xét dê diêu chinh lai khoán 2, Diêu 4 cüa dir thào. 

- Vé dôi twng áp dung: Khoãn 2, Diêu 1 nên trinh bay ci the dôi ti.rqng áp 
ding theo Nghj djnh s 98/2018/ND-CP, d di ttiçing tham gia thii hi.râng chInh Ti cuOc hcp UBND tinh ngày 
sách không phài tra cl'ru nhiu van ban. 04,/9/2019, qua kiên cüa các di 

biêu tham dix, dê nghi Nghi quyêt 
Van dê khác: Khi vin dan dê áp dimg Nghj djnh so 98/2018INI-CP cho HDND tinh không quy dinh lai 

Ngh quyêt HDND, dê nghj cci quan son thão xem xét trInh bay ci,i the các quy ifPg nôi dung dä thrcic quy dinh 
dj.nh ap diing cho dôi tuçrng thi hir&ng vào Nghj quyêt, hn chê vic to chrc, 
nhân phãi dông th?ii ira cfru nhiêu van bàn khi CO nhu câu. 

tai Nghi dinh s 98/201 8/ND-CP. 

1. V nôi dung chinh cüa chInh sách: 

Can cit Khoãn 2, Diu 17 Nghj dinh  98/2018/ND-CF ngày 05/7/20 18 cüa 
Chinh phñ ye Chinh sách phát triên hcip tác, lien két trong san xuât và tiêu th1i 
san phâm nông nghip quy drnh: UBND cap tinh trinh HDND cap tinh phê 
duyét chInh sách ho trçt lien két san xudt và tiêu thii san phdm nông nghip trên 
dia bàn tinh; dOng th&i theo kiên clii do cüa IJBND tinh ye bô sung mOt  so . 
chinh sách tang them cUa tlnh (tti cuOc hop  thông qua dir thão Nghj quyt i Tiêp thu, nghiên ciru thêu chinh, bô 
thir that). Do do, nOi  dung chfnh sách h trot cüa dr thão nghj quyt Se gm 2 sung vao dir thao Ngh quyet cho 
ph.n chinh: phu hop. 

- Trin khai thirc hin chinh sãch h trçY lien kt trong san xut và tiêu thi 
Sâ Kê hoach và san phâm nOng nghip theo Nghj dinh  98/201 8/ND-CP; 

Dau ti-i - B sung mOt  S6 chinh sách tang them cüa tinh v M trot lien kt trong 
san xuât và tiêu thii san phâm nông nghip. 

Do 4y, nOi  dung v thirc hiOn  chInh sách h trçl lien k& trong san xu.t và 



'tiêu thii san phm nông nghiép theo Nghj dinh 98/201 8fND-CP cn thrçrc khng 
djnh trong phân nguyen tãc và ni dung thirc hin (thay cho vic chi nêu tai 
phAn T chirc thirc hin tai Khoân 4, Diêu 5: "Nhfbng n3i dung khdc khóng quy 
djnh tgi Nghj quyé't nay, thi dutrc thrc hien theo quy dinh tgi Ngh/ dfnh 
98/2018/ND-cP"  

2. V các ni dung cn rà soát, 1oi tru: 

Hin nay, HDND và UBND tinh dã ban hành các chinh sách h trq lien 
kt v san xut, tiêu thii san phm nông nghip dang dixcc áp ditng cO d& ttrcmg 
va ni ding h trçi tixcmg dng vói mt so chInh sách cüa dir thào ngh quyt, do 
dO cn drnc rà soát, loai tr& (n&i cO) d dam bão không trUng chInh sãch, C11 
th: 

- Nghj quyt 45/2 0 181P'TQ-HDND ngày 06/12/2018 yE ca ch, chinh sách 
khuyn khIch doanh nghip d.0 tix vào nông nghip, nông thôn trên dja bàn tinh 
Quãng Nam, tai DiEu 4 co quy djnh H trq d.0 tir ha tng vüng tIch ti, tp trung 
dat dai dôi vOi các dir an dâu lit san xut nông nghip tp trung có hcrp dng lien 
két san xut gifta hqp tác xa, lien hip hcrp tác xa vâi doanh nghip va qui mô 
din tIch tfr 05 ha tr& len (yE linh vrc: trng các loai rau, cü, qua, di..rcyc lieu, nuôi 
trng thñy san). 

- Quy& djnh 2834/QD-UBND ngày 20/9/2018 cia UBND tinh yE h trq 
hot dông san xut lien kt theo chui giá trj gän vói san xut và tiêu thu san 
phm, phát triEn ngànhnghE nông thôn, tai Khoàn 1, DiEu 3 có chi li trçi tir vn 
xây drng lien kk 

Các ni dung nay dirçic quy djnh tai 
Nghj djnh 98/201 8/ND-CP cüa 
Chinh phü, vi 4y phài &rçic các dai 
phtrcmg trin khai theo dung quy 
dnh tai nghj dnh 98/2018/ND-CP. 
Tuy nhiên, nêii CO chinh sách trüng 
1p vó'i các chinh sách quy djnh tai 
các van ban khác, thI dir thão Nghj 
quyt ciing cia ghi: Trtthng hctp cIng 
mç5t ni dung ma d61 tuwig htt&ng 
lçri nhn h3 lrçt cza ngán sách nhà 
nzthc tit chInh sách nay thI không 
dwQc hithng chInh sách ho trçi khác 
V ngw9c IQi. 

3. BE nghj sfra di ten BiEn 2 nhir sau: 

'tDjêu 2. Nguyen tc thirc hin chInh sách", gift nguyen ni dung s 1, 2, 
theo dir tháo và b sung mt s6 ni dung nhu sau: 

- Các ni dung chInh sách h trq không quy djnh t?i  DiEu 3 cUa Nghj 
quyt nay, ctuccc thirc hin theo quy dinh tai Nghj djnh 9 8/20 18/ND-CP eCia 
ChInh phñ. 

- Ni dung nay cia duc quy djnh tai 
Khoàn 4, Diêu 5 cüa di,r thào Ng 
quyêt. 

- VE rà soát các nOi dung tràng vâi 
các chinh sách d ban hãnh thI nhu 
d giâi trInh a diEm 2 noi tren 



- Trumg hop sau khi râ. soát cO ni dung trüng vri các chInh sách dã ban 
hành nhu gop 5' trén dày, bô sung nQi dung can 1o.i trCr. 

Lien mirth HTX 
tinh Thng nht 

Hti nông dên tinh 

1. ] nghj ciith di tiLrçing áp ding t?i  dong 3 trang 2 d d thirc hin, 
dirçxc quy dinh tai Diêu 2, Nghj djnh 98/201 8IND-CP ngày 05/7/2018 cüa Chirth 
phü nhix sau: 

D6i tixclng áp diing: 

a) Nông dan, chñ trang tr?i, nguli thrçic Uy quyên dôi vâi h nông dan, t 
hop tác. 

b) Ca than, ngxOi dtrçvc üy quyn di vOi nhóm cá nhân, h gia dinh d.ng 
k5' h kinh doanh. 

c) HcTp tác xâ, lien hip hop tác x. 

d) Doanh nghip. 

d) Cac co quan, th chi'rc, cá nhãn khác CO lien quan trong vic thrc hin 
Nghj quyêt nay. 

2. Be nghj sira di mt s "ciirn tir" nliu sau: 

- Cm tir: "Ha trçl kinh phi dao tao  ngh, tap hun, náng cao nghip vii 
quãn 15' chui và. phát triën thj trirng: Mi'rc h trq . . . .quy djnh hin hãnh khac" 
tai dOng 31 trang 2 si'ra thành cim tur "Hi trçi kinh phi dào tao  nghe,  tap  huãn, 
nâng cao nghip vi quãn 15' chuôi và phát triên thj trix?ng: - Dôi vâi nghe nông 
nghip và nghe phi nông nghip: Thirc hin h trçl theo Diêu 4 và Diêu 5, Quyêt 
djrih so 46/201 5/QD-TTg ngày 28/9/2015 cña Thu tixOng ChInh phü ye quy djnh 
chinh sách ho tr dao tao  trmnh dO sci cap, dào tao  dithi 3 tháng và cac quy djnh 
cii the cUa tlnh. - Doi vâi nâng cao nghip vi quan 15', k5 thuât san xuât, näng 
1irc quàn 15' hop dông, quãn 15' chui và phát triên th tnr0ng cao cho các dôi 
tixqng là hop tác x, to hop tác và trang trai: H tro 100% chi phi dào tao,  bi 

Trong d thào NQ l..n 1 dixçic thông 
qua tai  cuc hQp UBND tinh ngày 
04/9/2019 d co ghi crthê dOi tirçrrig 
diëu chinh nhir cte ngh cüa 
LMHTX, nhimg 5' kiên cüa chü trI 
và các dai  biêu tham dg h9p dê ng 
Nghj quyêt FIDND tinh không quy 
djnh Iai nhüng nOi dung dA dixqc 
quy djnh tai Nghj djnh 
so 98/2018/ND-CP. 

V kinh phi h trcT tap  hun cho can 
bO HTX theo quy djnh tai  Thông trr 
340t11-BTC ngày 29/12/2016 cüa 
BO Tài chinh H.ràng dan ye mi.'rc h 
tror và cor chê tài chInh h tro bôi 
dixöng nguôn than 1irc cüa HTX, 
thành 1p mâi HTX, to ch0c 1ai hoat 
dng cña HTX theo chixcmg trinh 
h6 trçr phát triên HTX giai don 
2015 — 2020, chi ho trçr 50% chi phi 
an, x (trir trung hop HTX cO 1rii sO  



dung, $p hun; mic h trq không qua i 00 friu dng/1àp tp hun, äàø to k chInh ti vfing diu kin kinh t khó 
thuat."

khän, dc bit khó khän, vüng biên 
giài, hâi dáo). 

3. D nghi sira d6i mt s6 "ciim tfr" nhii sau: 

- Ciim tir "Quy& djnh s6 68/2013/QD-TTg ngày 14/11/2013 cüa Thñ 
tiiàng Chinh phñ ye chmnh sách ho trçv giãm ton that trong thu hoch" ti dOng 8 
trang 4 sàa thành cinn tCr "Quyêt dinh so 68/2013/QD-TTg ngày 14/11/2013 cüa 
Thu tiràng Chinh phu ye chfnh sãch h trg nhäm giãm ton that trong nông 
nghip". 

Tip thu, diu chinh dir tháo Nghj 
quyêt theo gop . 

7 
Van phông Diu 
phôi nông thôn 
mài tinh 

1. Ti Khoân 2, E)iu 3: 

D nghi b sung them tir: H trçY Ti da .... ngân sách nhà niWrc vào các 
1 1 h tr? t?i Diem a, b, c dê thuan 1çi trong qua trInh thirc hin, cii the: 

"a) H trçi tii da 50% ngân sách nhà nithc di vói các hmnh thrc lien kt 
quy djnh O Khoãn 1,2,4,6, Diêu 4, Chirong II, Nghj djnh so 98/201 8/ND-CP. 

b) H tn tôi da 40% ngân sãch nhä niroc di vâi cac hmnh thirc lien kt 
quy dinh & Khoãn 3,5 Diêu 4, Chuong II, Ng dnh so 98/2018/ND-CF. 

c) H trç t& da 30% ngân sách nhà rnro'c d6i vci các hmnh thüc lien kát 
quy dinh r Khoán 7, Dieu 4, Chucrng II, Nghj djnh so 98/2018/ND-CP." 

D tip thu kin gOp cüa Sâ Tái 
chInh va sira doi, bô sung vào dir 
tháo 

2. Tai Dim c, Khoãn 3 Diu 3: Be nghi không Hen quy djnh tôi da 
không qua 300 triu dông/du n hoc kê hoch lien kêt có quy mo cap x (dir an 
trong pham vi I xà; tôi da không qua 1.000 tniu dông /dir an hoac kê hoch 
lien kêt co quy mô cap xä (dir an trong phm vi 02 xa trâ len); tOi da không qua 
3.000 triêu dông/du an cap tinh. 

Lj do: Tai  Nghj djnh 98 không quy dnh khng ch di vâi ni dung nay; 
dông thai, dê khuyén khich phát trién các dr an cO quy mô iOn lion, hiiàng 
den quy mô hang hóa, nhäm thUc day mQt sO digr an tai cap huyñ, cap tinh nén 
khong giOi h?n quy mO dâu tu; nOi dung nay nhieu huyn khi thrc hin Quy&  

Tip thu, diu chinh d1r thão Nghj 
quyët nhu gOp . 



djnh s6 2834/QD-UBND dà kin nghj bô quy dinh nay d có diu kin ma rng 
quy mô lien kêt (dir thâo Quyet djnh si'ra dôi Quyet djnh 2834/QD-UBND dir 
kiên sê báo cáo TJBND tinh diêu chinh nôi dung nay); mc khác, trong qua trinh 
thm dnh thi cãc cc quan chuyen mon së linh ho.t theo quy mô, djrih mirc kinh 
të - k thut, hiu qua dâu tu dê thm dnh cho phü hcip. 

Ngoài ra, kInh d nghj Co quan somn tháo xem xét b sung them ni dung: 
H trg dir ánlkê hoach lien kêt chui cung cap thuc phâm nông lam thüy san an 
toàn vào Dim c, Khoân 3, Diu 3. 

3. Ti Dim a, b, Khoân 1 Diu 4. 
D nghj b sung tr ngãn sách tinh (phn in dam)  vào nguôn kinh phi h 

trçY dê thun lqi khi 1p kê hoach h trçx sau nay: 

a) Vn du tix phát trin: Hang nãm b trI vn du tix phãt trin tü ngun 
Chuong trinh mi1c tiêu quOc gia xây dirng nông thôn mâi, Chuong trinh m1ic 
tiêu tái cci câu kinh të nông nghip và phOng chong giãm nh thiên tai, on djnh 
d?yi song dan cu, von dâu hr phát triên ngn sách tinh dê h trci dâu tir h tang 
cho các di,r an lien két san xuât va tiêu thii san phâm dugc cap thârn quyên phé 
duyt näm tnràc. 

b) V6n sr nghip: Si'r diing vn tCr Chirong trinh mic tiêu quc gia xây 
dirng nông thôn mâi; von si nghip kinh t ngân sách tinh; chircmg trinh 
khuyên nông; chuong trInh dao tao nghë nOng nghip cho lao dng nông thôn Va 
nguOn vOn tiir cac chucing trInh, dir an hqp pháp khác dtrçic bô trI hang näm dê 
chi h trçi tix van xây dirng d%r an lien kêt; h trç khuyên nông, dào tao  nghê, tp 
huan kg thut, nâng cao nghip vi.i quãn l, kg thuat san xuât, näng lrc quãri l3 
hcTp dong, quãn l chuôi giá trj va pbát triên thj trithng; h trçir giông, 4t tu, bao 
bi, nhän mac san phâm; h trq chuyn giao, üng diing khoa h9c cong ngh; ho 
trq khuyên khIch khâu tiêu th%1 nông san và h trq li suât vay dê thirc hin dir 
án/kê hoach lien kêt theo quy djnh. 

4. D nghj b6 sung them ni dung sau vào dir thào Ngh quyt: 
Trong cüng mt nôi dung h trq, nu d& tucmg h trq duçic ngân sách 

nhà nirâc h trçl t(r co chê nay thI không duçc hrxang ho tro ngãn sách nhà nuécc 



tr các ea ch, chinh sách khác hoäc dã duqc M trçi ngân sách nhà nuâc tir cac 
cci ch, chinh sách khác tlil không chrac h trçi kinh phi theo ca chê nay. 

H CAC IIUYN, Tifi XA, THANII PHO 

Nam Trà My Thông nhât 

2 Nông San Th6ng nht 

3 Nüi Thành 

- Tai Khoân 3, Diu 3: D nghj b sung vào nOi  dung h trçl "Chi phi diu tra, 
khâo sat, phn tIch mu dt, mu nuàc, mu không khi và cap Giy chirng '''' 
san phAm VietGap, San phrn nông nghip htru ca, GACP-WHO, ISO 
HACCP. 

Ca quan son thão ghi nhn gop 
nay, a xut vào cci ch& chinh 
sách h trçY cho san xut hfru ca, san 
xut nông nghip irng diing cong 
ngh 

- D nghj thay th cc nOi  dung h trçi duçrc ghi cii th cUa Khoãn 3, Diu 
3 là: "Các ni dung, mire chi, djnh mire h trçl t?i  Khoãn 3 Diu nay &rçlc thrc 
hiên theo Thông tix 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019, Quyt djnh 2834/Qf1)-
UBND ngày 20/9/2018 và Quy& dinh 299/QD-SNN&PTNT ngày 16/7/20 19". 

- D nghj xem xét 1i ni dung tai  Miic c, Khoãn 3, Diu 3: Quy djflh h6 
trci 03 chu kr san xut, khai thác san phm së không phii hcip di VOi CáC d 
san xut trng Cay an qua, cay cong nghip dài ngày, cay lam nghip, cay dirge 
lieu, bii vi chu k san .xuât, khai thác san phm dôi vOi các cti tuqng san xuât 
trên nhiu näm. DngthOi, Quyt djnh 299/QD-SNN&PTNT ngày 16/7/2019 
thI quy djnh h trçr dôi vài Cay an qua, cay cong nghip dài ngày, cay lam 
nghip, cay dixçrc lieu thI h trçY trong 03 näm ctu san xuât cüa mt chu kr san 
xut. 

Tip thu, nghiên ciru diu chinh, b 
sung vao dir thâo Nghj quyt cho phi 
h. 



4 ThängBinh 

- D ngh si'ra: t!fj  vâi dr ánJk hoch lien kt trong trng trçt: H3 1r7 
cay giông, phãn bOn và thuôc bão v thirc 4t/chê phâm sinh hçc;" thành DÔ1 
vài dir án/kê hoach lien kt trong trông trt: Ho frçr ging, phân bón và thu6c 
bão v thirc vt/ch phrn sinh hçc;9  

Tip thu, nghiên ciru diu chinh, b 
sung vào d thão Nghj quyet cho phü 
h. 

- D nghj b sung: Quy djnh v thu tue nghim thu, thanh quy& toãn di 
vcri Dir án!K hoach lien két. 

Ni dung nay së duçc quy djnh ci1 

th tai  Quyt djnh cüa UBND tinh và 
hiróng dn lien ngãnh sau khi Ngh 
quyt HDND tinh ban hành 

5 Duy Xuyên 

- D nghj b sung tai  Khoãn 2 Diu 2 v quy djnh ci th quy mô (s 
hrcing cay, con, din tjch sn xut...) nên dira s h.rcing ciii th vào Nghj quyêt d 
djnh huàng, d6i vài diên tich cay trông nên tiêp t%Ic cn th vào quy mô cfia 
Quyt djnh s6 41/2014/QD-UBND ngày 04/12/20 14 và Quyêt dflh SO 
29/2016/QD-UBND ngày 16/12/2016 cüa UBND tinh Quãng Nam, dông thai bô 
sung them int s cay trông cãn,phat trin theo d nghj cüa dja phuung. 

NOi dung nay së dirçrc quy dinh  ci 
th tai Quyêt djnh cüa UBND tinh 
nhu Diu 2 dir thão d neu. 

- f khuy& khIch, tao diêu kin cho các doanh nghip, hp tác xã du ' 
vao san xut lien kt va xay dijng co s ha tng thth yêu dê phiic V11 sn xuat 
lien kt gn vâi tiêu thi san phm mt s cay trng, 4t nuôi cO quy mô hang 
hóa lan d, dang và. së phát triên tai  dja phirmig, d nghj b sung: 

+ D nghi b sung vào Khoãn 2 Diêu 3 ye H trg ha tng phc si lien k4 
là nên dira tat cã các Danh mlic xay drng ha t.ng ho trg vào Quyêt dnh so 
59/QD-UBND ngày 05/01/2017 và t.ng t 1 d.0 tir theo các hinh thtrc lien kit, 
quy djnh mirc dâu tu và h trç theo Quy& djnh sO 1198/QD-UBND ngày 
11/4/20 17 cUa UBND tlnh Quãng Nam dê thong nht trin khai trong Chuang 
trinh MTQG xây dirng nOng thôn mài. 

Hai Quyt dinh s 59/Q-UBND và 
119 8/QD-UBND cüa IJBND tinh ap 
diing cho Chiwng trmnh miic tiêu 
qu6e gia xây dirng NTM giai do?n 
2017 - 2020, con Nghj quyêt nay có 
hiu lirc cho giai don 2020 - 2025, 
vi 4y vic b sung các Danh  mic h 
trq ha thng phiic vii lien kt nhi.r d 
xut là khOng phu hcip. 

6 Nam Giang Thng nhAt 



UBND TINH QUANG NAM 
SY NONG NGHIEP VA PTNT 

S O2 /BC-SNN&pT 

CQNG HOA XA fbi CHU NGHA VIET NAM 
DôcJpTu'do...Hanhphüc 

Quáng Nam, ngày Octháng,, näm 2019 

BAO CÁO 

Giãi trInh tip thu kin thm t1nh cüa S& Tu' pháp di vol dr thão 
Nghj quyêt HDND tinh Quy djnh chinh sách khuyên khich pht triên hçrp 
tác, lien kt trong san xuât và tiêu thti san phâm nông nghiép trên dja bàn 

tinh Quãng Nam, giai do,n 2020 - 2025 (lan 2) 

Theo kin thm djnh cüa Sâ Tu pháp tinh Quàng Nam di vol dix tháo 
Nghj quyêt HDND tinh Quy djnh chInh sách khuyen khIch phát triên hap tác, 
lien kêt trong san xuât và tiéu th san phâm nông nghip trén dja bàn tinh Quàng 
Nam, giai don 2020 - 2025 ti Báo cáo so 139/BC-STp ngày 01/11/2019. Sâ 
NOng nghip & PTNT giâi trInh ye vic tiêp thu kiên thâm dnh nhu sau: 

1.4hüng ni dung dã tip thu và chnh sfra theo kin thm d!nh theo y kien tham dinh: 

Ca quan son tháo nén vit 1i ten gi cua Nghi quyt là 
"Phê duyt chInh 

sach khuyên khIch phát trién hcip tác, lien két trongsán xuát và tiêu thu san 
phdin nông nghip trên ct/a bàn tinh Quáng Nam" dé d'txçxc phü hap vol thâm quyên giao ti khoãn 2, Diêu 17 Nghi djnh sO 98/201 8/ND-Cp. 

kin thm djnli trén cüa Sâ Tu pháp, S Nông nghiêp và PTNT tip thu 
và diêu chinh ten gi cüa dir thâo Nghi quyêt. 

2. Nhi?ng ni dung khác vol kin thm djnh: 
Các ni dung tai khoãn 5 Diu 3 dii thão Nghi quyt: "H trç khuyn 

khIch khâu tiêu thii nông san trong dir é.n/ke hoch lien két: 
Mzc ho irç' bang 

5%/tOng giá trj thanh 1j5 hpp dOng tiêu thi nOng san cho ngu'o'i san xuát, nhwng 
khOng qua 500 triu dOng cho 01 dy' án/kê hogch lien kêt, dé chz, trI lien kêt tiép 
tyc ddu tu' thu'c hin các n5i dung cáa dc án/ kê hotch lien kêt" và 

Khoãn 6 Diêu 3: 
"HO try' Mi suát vay dé thyv hin dr án/lcê hoch lien kk N/ia nzró'c h' 

trçr Mi suát vay dé doanh nghiêp, HTX ho gia dInh tham gia dr 
án/kê hogch lien 

kêt mua các loçii may móc, thiêt b/ theo quy ct/nh tqi Quyet ct/nh sO 68/2013/QD-TTg ngày 14/11/2013 cia T/n tzthng Ch1nhphi ye chIn/i sách hO try' nhám giám 
tOn that trong nOng nghip"; 

chua có 51r thông nhât giva ca quan chU tn son tháo vol 
S& Tài chInh. Do do, co quan son tháo can tiêp tic nghien c&u kiên 

gop cüa Sâ Tài chInh de to chic cuc h9p thông nhât ye ni dung nay truâc khi tham muu UBND tinh trInh HDND tinh. 

Vn d nay, co quan soan thão có kin nhir sau: các ni dung nay S& 
Nông nghip và PTNT giãi trinh cij the t?i Báo cáo so 28 lIBC-SNN&p'ç 
ngày 24/10/2019 ye Giãi trInh, tiêp thu gop dr thâo Nghi quyêt HQi dông nhân d

tinh Quy djnh chInh sách khuyên khIch phát triên hap tác, lien két trong san 

I 
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xuât và tiêu thii san ph.m nông nghiêp trén dja bàn tinh Quàng Nam, giai doan 
2020 - 2025. Sâ Nông nghiêp và PTNT s báo cáo kiên gop ciia Sâ Tái 
chInh (các ni dung Si Tài chInh chiza thông nhât vài cci quan soan thão), dé xin 

kiên chi do cüa Uy ban nhân dan tinh tai cuc hçp ngày 06/11/20 19. 
Trên day là Báo cáo cüa Sâ Nông nghiep và PTNT v giâi trInh, tip thu 

kiên thâm djnh cüa Si Tu Pháp ti Báo cáo so 139/BC-STp ngày 01/11/2019 ye 

Kêt qua thâm dnh dix tháo Nghi quyêt quy dnh chInh sách khuyen khIch phát 
triên hop tác, lien kêt trong san xuât và tiêu tIVán phâm nông nghip trên d!a 
bàn tinh Quáng Nam, giai do?n 2020-2025. 

Ni nhân: 
- iT HDND tinh; 
- Ban KT-NS HEND tinh; 
- UBND tinh; 
- Sâ Tir pháp; 
-SàTàichinh; 
- Liru: VT, CCPTNT. 
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UBND TINH QUANG NAM cQNG HOA XA HO! CHU NGHA V1T NAM 

S TU' PHAP Dc Ip  - Ty do - Hanh phiic  

S: .139 /BC-STP Quáng Nain, ngày04' tháng ii näm 2019 

BAO CÁO 

Kt qua thm cInh dr thão Nghi quyt quy djnh chInh sách khuyn khIch 
phat triên hçrp tác, lien kh trong san xuât và tiêu thi san phãrn nông 

nghip trên da bàn tinh Quãng Nam, giai don 2020-2025 

SO' Tu' pháp nhän du'yc Cong van so 1909/SNN&PTNT-PTNT ngày 
28/10/2019 cüa SO' NOng nghiêp và Phát triën nOng thOn ye vic dC ngh thãm 
dlnh du' tháo Nghj quyêt Hôi dOng nhân dn tinh quy dn1i chmnh sách khuyCn 
khIch phAt triên hop tác, lien két trong san xuãt và tiêu th san phâm nOng 
nghip trêri dja bàn tinh Quàng Narn, giai doan 2020-2025; sau khi nghien cru, 
dôi chiêu ho so' dë nghi thm dinh vó'i các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành, 
ngoài nhüng nii dung tn Báo cáo thâm dnh so 79/BC-STP ngày 14/8/2019 
cüa So' Tu' pháp So Tu pháp tham gia them nit so 9 kiên nhLl sau: 

1. Th,m quyn ban hành van bàn phi hcrp vi ldioãn 2, Diu 17 Nghj djnh 
so 98/2018/ND-CP ngày 05/7/2018 ciia ChInh phi, có quy dnh ye trách nhim 
cüa UBND tinh: "Trmnh Hi dông nhân dan cap tinb phê duyt chmnh sách ho trç 
lien kCt san xuât và tiCu thii san phâm trên dja bàn". 

2. Nôi dung du tháo van bàn duoc xAy dmg gôm cO quy djnh cci the các 
ni dung theo Nghj dnh so 98/20181ND-CP và rnt so quy djnh ngoài Ngh djnh 
98/2018/ND-CP; dj tháo dä thii'c hin vic lay 9 kiên cüa CaC co quan, don vj; 
da phu'ong; co quan soan thâo dä tiêp thu chinh sü'a và cO giãi trinh, Thy nhiên; 
các ni dung tai khoän 5 Diêu 3 du thâo Nghj quyêt: "HO tr khuyên khich 
khãu tiCu thci nông san trong dcr  án/kê hoach lien két: Mi'c ho i'  bOng 5%/tong 
gith In ihanh 1j' hop dOng lieu thy nóng sOn cho ngu'O'i san xuOt, nhung khOng 
quO 500 trku dOng cho môt dy On/ké hoqch lien két, dC chik 11-1 lien kéi If êp lyc 
dOutu' thu'c hin cOc ni dung cika d.r On//ce hogch lien két" và khoãn 6 I)iêu 3: 
"Ho tro' /51 suOt vay dC thur hién du' án/kê hoach lien ké!: Nhth mi'O'c hO Ira 15/ 
.sucki vai; dC doanh nghiép, hop lOc x5, h5 gia dinh iham gia dy On/kC hoQch lien 
két mua cOc loaf may móc, thiét b/ theo quy djnh tgi Quyet d,inh sO 68/2013/QD-
TTg ngày 14/11/2013 cka Thzk tzthng ChInh phik ye chinh sOch hO trQ' nhOm giOni 
ton ihOt trong nóng nghiêp"; chu'a có sr thông nhât giC'a co quan chü tn soan 
thäo vâi SO' Tài chinl'i. Do do, co quan soan thão can tiêp tuc  nghiên ciru 9 kien 
gop 9 cüa SO' Tài chinh dé to chcrc cuc hçp thOng nhât ye ni dung nay tru'Oc 
khi thani mu'u UBND tinh trInh HDND tinh, 

Ngoãi ra, Co quan soan  tbào nên vit li ten gi cOa Nghj quytlâ "Phê 
dupét chinh sOch khuyén khich phOt triên hQp tOc, lien két trong sOn xuOl và tiêu 



thu san phárn nóng nghiép trên d/a bàn tinh Quáng Na,n" d du, c phii hop vó'i 
thârn quyên giao ti khoãn 2, Diêu 17 Ngh djnh so 98/2018/ND•-CP. 

3. KET LUJ.N 

Dê nghj Sa NN&PTNT nghien thu ni dung thirn dTjnh tui Myc 1, 2 cüa 
Baa cáo nay, dê tiêp tuc hoàn chinh d thão Ngh quyêt trInh UBND tinh theo 
quy dinh, dOng th&i gui Sâ Tu pháp Báo cáo giài trIiih, tiêp thu ' kiên thâni cljnh 
dé thea döi. 

Trën day là Báo cáo kt qua thrn dinh cUa So' Tii pháp ye dtr tháo Nghj 
quyêt quy djnh chInh sách khuyên khich phát triên hop tác, lien kêt trong san 
xuãt vá tiëu th san phãrn nOng nghip trén dja bàn tinh Quáng Narn, giai doan 
2020-2025./. 

No'i ti/ifin: 

- Sà NN&PTNT; 
- Ban KTNS, HDND tinh; 
- Lãnh dao So; 
- Luu: VT, XD&KTVBQPPL. 
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UBND TNH QUANG NAM CONG HOA xA 1191 CHU NGHIA V1T NAM 
SO TAT CHtNH Dc 1p - Tr do - Hnh phác 
S&23ip/STC-NS Quáng Nam, ngày f  tháng40 nãm 2019 

V/v tham gia gop Dr thâo Nghi 
quyt HDND tinE v chinh sách 
khuyn khich phát trin hçp the, 
lien kt trong san xut và tiêu thii 
san phm nông nghip trên dja ban 
tinh Quâng Nam, 2020 - 2025 

KInh g1ri: Sâ Nông nghip và Phát trin nông nghiêp nông thôn 

S Tài chInh nhn duçc Cong van s l8O4/SNN&PTNTCpp ngày 
1 4/10/20 19 cüa So Nông nghiêp và Phát triên nông thôn ye vic gop d'ir thão 
Nghi 9uyet HDND tinh ye Phê duyt chInh sách khuyên khIch phát triên hcip tác, 
lien kêt trong san xuât và tiêu thti san phâm nông nghip trên dja bàn tinh Quâng 
Nam, giai doan 2020-2025. 

V lirth vixc tài chInh, SO Tài chinh tham gia gop mt s ni dung và chInh 
.sách ho trci (Dieu 3 du thão) nhu sau: 

1. D nghj sOa di, b sung khoán 2 Diu 3 (tir in dam) nhu sau: 

"2. FM tr' hg tdngphuc vy lien ke't: 
Dw an lien két tht'c ngán sách nhà nithc ho tr 30% vOn dáu tzt may rnOc 

trang thiêt bj,-  ho tro' von ctâu tu' xáy dyng các cOng trInh ha tángphuc vy lien két 
(bao gOm: nhà xwOng, ben bâi, kho tàngphyc vy san xuât, sa ché, báo quán, ché 
biên và tiêu thy san phám nOng nghip) theo t l cy the nhu' sau: 

a,) PM tro' 50 % v6n du twxay dyng các cOng trinh hz tingphic v lien két 
dOi vO'i các hInh thz'c lien két quy d/nh tgi Khoán 1, 2, 4, 6 Diéu 4, C'hwong II, 
Nghj d.inhsO 98/2018/ND-CF. 

b) Ho tro' 40 % von dâu tu'xây drng các cOng trinh hztngphuc vy lien kt 
dOi vO'i các hInh thic lien kêt quy dinh tgi Khoán 3, 5 Diêu 4, Chuttng II, Ngh 
dinh sO 98/2018/ND-CF. 

c) Hgtrcr 30 % viJn diu tu'xây drng các cOng trmnh hy tingphyc vy lien kIt 
dói v&i các hInh thi'c lien kêt quy dinh tgi Khoán 7 Diéu 4, Chzco'ng II, Nghj djnh 
sO98/2O]8/ND-'p. 

TOng mic ho trQ' theo Khoán 2 Diêu nay khOng qua 10 ) dOng/du' an lien két. 

2. V ni dung h trq Khoân 5, Diu 3. 
- Dir tháo cüa SO Nông nghip và Phát triên nông thôn: 
H trg khuyn khIch khâu tiêu thu nông sàn trong d? ánlke hoach lien kêt: 

Miirc h tr bng 5%/tng giá tn thanh 1 hop dông tiêu thu nông san cho ngixOi 
san xuât, nhung không qua 500 triêu dông cho 01 dir àn,'kê hoach lien kêt, dê chü 
tn lien k& tiêp tuc du tu thirc hin cac nôi dung cüa dir án/kê hoach lien két. 

- SO Tài chInh có kien nhu sau: 



+ Ni dung dir thâo cüa S& Nông nghip và PTNT (Khoan 5, Diu 3) là 
chinh sách h tr ngoài quy dinh tai Nghi djnh 98/201 8/ND-CP cüa ChInh phii. 

+ Vic tiêu thi nông san cho nguii san xuât tham gia lien kêt là trách nhiêrn. 
nghTa vu cña Chü tn lien kêt theo nôi dung cam kêt cüa hcTp dông, dir an lien két. 
Mt khác, dir ánIk hoach lien kêt duçc h trçi phãi dam báo on dinh tôi thiêu là 5 
nàrn (du an có chu k3 nuôi, trông, khai thác tIr 01 näm trâ len) hoc tôi thiêu là 03 
nãm (dr an có chu ki nuôi, trông, khai thác dithi 01 nàm) và nôi dung dir ánilcê 
hoach lien k& dä duac cap có thârn quyên phê duyt, ho trg dâu t's thirc hiên các 
nôi dung cüa dir ánlkê hoach lien kêt (theo quy dnh ti Ng dinh 98/201 8/ND-CP 
ci1a ChInh phii). 

+ Do do, Si Tài chinE dé nghj bó nôi dung co ché, chInh sách "Ho trçl khuyên 
khIch kbâu tiêu thu nông san trong dir ánlke hoch lien kêt" nhu di,r thào cüa Sô 
Nông nghiêp và PTNT. 

3. V ni dung h trq Khoàn 6, Diu 3. 
- Du thào cüa Si Nông nghip và Phát triên nông thôn: 
Ho trçx lãi suât vay dê thirc hin dr an!ke hoach lien kêt: Nha niic ho tra lãi 

suât d doanh nghip, HTX, h gia dinh tham gia dir áni'kê hoach lien ket mua các 
loai may moe, thiet bj theo quy djnh tai Quyêt djnh so 68/2013/QD-TTg ngày 

4/1 1/2013 cüa ThU ti.rông ChInh phU ye chInE sách ho tr? giãm ton that trong thu 
hoach 

- Y kiên cUa Si Tài chinh: 
Can cur Thông tir so 89/20 14/TT-BTC ngày 7/7/2014 cUa Bô Tài chInh 

Hirongdân ho tr lãi suât vay von và cap bU chênh 1ch lãi suât do thi.rc hiên chinh 
sách. ho trg nhäm giàm ton that trong nông nghiep, theo do: Ngãn sách nhà nl.róc 
ho trçi lãi suât von vay thixcrng m.i hoãc cap bU phân chênh lch gi'a lãi suãt 
thu'cmg mi và lãi suât tin diung dâu tiz phát triên cUa Nba rnróc cho Ngân hang 
thucing mai thuc hiên cho vay do Bô Tài chInh tiên hành thâm tra s lieu quyt 
toán ho trc lai suât vay von và cap bU chênh 1ch lài suât cho Ngân hang thiiong 
rnai thixc hiên cho vay theo quy dnh t.i Quyt dnh so 68/2013/QD-TTg càa ThU 
tucng ChInh phU. 

Do do, d nghi bO ni dung dir thâo H trq lãi sut vay d thire hin dir áni1c 
hoach lien két (Khoãn 6, Diêu 3) vi ni dung chInh sách nay không thuc thâm 
quyên phé duyt cUa HDND tinE. 

Vy S Tài chinE tham gia gop d S& Nông nghip và Phát trin nông thôn 
t0ng hçip, tham mu'u UBND tinh trmnh HDND tinh phe duyt chInE sách dé triên 
khai thuc hiên./. 

Noi nhân: lAM DOC - NIn.r trén; 
Liru: VT, NS. 
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Nguyn QuaiIg Thfr 

UBND TINH QUANG NAM CONG  HOA xA HOI CHU NGHA VIT NAM 
SO CONG THUNG Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So Wh/SCTQLTM Quáng Nam, ngày2 L tháng d.O nám 2019 
V/v gop ' Dr tháo Ngh quyt 
HOi dông nhãn dan tinh Quy 
djnh chIh sách khuyên khIch 
phát triên hçp tác, lien kêt 
trong san xuât và tiêu thi san 
phãm nông nghip trên dja bàn 
tinh Quâng Nam, giai do?n 

à NÔNG NGKIP & PTNT  

A' 36 '7.&3  
FEN Ngay:..c/4.Q  

huy&r  
Ngày 14/10/2019, Sâ COng Thuong nh.n ducc Cong van so 

1804/SNN&PTNT-CCPTNT ngày 14/10/2019cüa S Nông nghip và PTNT ye 
vic tham gia gop dr thào Nghj quyêt Hi dông nhân dan tinh Quy djnh chInh 
sách khuyên khIch phát trin hçip tác, lien kêt trong san xuât và tiêu thij san 
phâm nông nghip trên dja bàn tinh Quàng Nam, giai do.n 2020-2025; Sau khi 
nghiên cru, S Cong Thuong có kiên gop nhu sau: 

Thong nht dv thào Ngh quyt Hi dông nhân dan tinh Quy dnh chInh 
sách khuyn khIch phát trin hçrp tác, lien kêt trong san xuât và tiêu thii san 
phãrn nông nghip trCn dja bàn tinh Quâng Nam, giai don 2020-2025. 

KInh gài: Sâ NOng nghip và phát trin nông thôn tinh 

Nol nhân: 
- Nhu trên; 
- Luu: VT, QLTM 



UBND TtNH QUANG NAM cQNG HOA XA 1191 dHU NGHIA V1T NAM 
S(K1IOAHOCVACONGNGBE Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S& 4jSKHCN-QLKHCNCS Quáng Nam, ngày,1tháng 10 nám 2019 
V vic gOp dir thão 
Nghj quyêt HDND tinh 

KInh gl'ri: Sä Nông nghip va Phát trin nông thôn 

S Khoa hçc và Cong ngh có nhn duqc Cong van s 1804/SNN&PTNT-
CCPTNN ngày 14/10/2019 cUa So Nông nghip và PTNT, ye viêc tham gia gop 
dir tháo Nghj quyêt Hi dông nhân dan tinh Quy djnh chInh sách khuyn khIch phát 
trin hp tác, lien kêt trong san xut và tiêu thi san phâm nông nghip trên dja bàn 
tinh Quãng Nam, giai don 2020-2025; SO Khoa hçc và Cong ngh tham gia gop 
nhu sau: 

1. NQi dung thng nht 
Thông nhât vOl ni dung, bO cic dir thão Nghj quyêt HDND ye Quy djnh 

chinh sách khuyen khIch phát triên hgp tác, lien kêt trong san xuât và tiêu thii san 
phâm nông nghip trên dja bàn tinh Quãng Nam, giai don 2020-2025. 

2. Ni dung tham gia gop : 

2.1. Ten Nghj quyét: d nghj chinh sra là "Quy 1•inh chInh sac/i k/zuyln khIch 
phát triên hçip tdc, lien kêI trong san xuât và tiêu thy sdnphâm nông ng/i4p trên 
dja bàn tin/i Qudizg Nain, giai dom 2020-2025". 

2.2. V do'i tutrng áp dung: Khoãn 2, Diu 1 nén trinh bay cii th di tugng áp ding 
theo Nghj djnh so 9812018/ND-CP, dê dôi tuçing tham gia thi huOng chInh sách 
không phài tra ciru nhiêu van bàn. 

2.3. Ten fJiu 3: D nghj di thành " Ni dung và Muc h trçr" 

2.4. Miic c, Khoan3, Di&u 3: d nghj xác djnh rô khu vre h trq 100% là: huyn 
có diêu kiên kinh tê - xà hôi dàc biêt khó khän 

2.5. Dc4i ni dung Ngun kinh phi và ccr che' há irç tqi Diu 4: 
Dir thâo có vin dn áp ding theo Diêu 3 cüa Nghj quyêt 02/20191NQ-

HDND ngày 12/7/20 19 cüa HDND tinh Quàng Nam quy dnh mt sO cci chê, chInh 
sách ho trg phát triên ho.t dng Khoa h9c và COng ngh trên da bàn tinh Quãng 
Nam giai don 2019-2025; tuy nhin, ni dung nay du9'c Nghj quyt 02/2O19fNQ-
HDND ngày 12/7/2019 quy djnh quân 1 theo nhim vii KH&CN cap tinE, và theo 



KT.GL&M DOC 
NIO GIAM DOC 

do kinh phi thirc hin dixçyc b trI theo tin d, khong h trg sau du tr. D nghj co 
quan soan thào xem xét dê diêu chinh Iai khoân 2 Diêu 4 cüchr thào.  

2.6.Diu5 
- Khoàn 1 dê nghj viêt 'a nhu sau "1. HDND tinh giao Uy ban nhân dn tinh Co 
trách nhim to chrc triên khai thxc hin Nghj quyêt HDND" 
- BO khoãn 3 ô Diêu nay. 

2.7. Vá'ndkhác 

Khi vin dn d áp ding Nghj djnh s 98/201 8/ND-CP cho Nghj quyt 
HDND, d nghj cci quan son thão xem xét trmnh bay ciii th các quy djnh áp ding 
cho dôi tuçing thi huâng vào Nghj quyêt, hmn chê vic to chirc, ca nhan phâi dông 
thai tra cru nhieu vn ban khi có nhu câu; 

Trên day là ni dung gop ye d? thão Ngh quyêt Hi dông nhân dan tinh 
Quy djnh chInh sách khuyên khIch phát triên hçip tác, lien két trong san xuât và tiêu 
th san phâm nông nghip trén dja bàn tinh Quàng Nam, giai do?n 2020-2025; Sä 
Khoa h9c và Cong ngh kInh gui dê cci quan soin tham xem xét hoàn chinh dr 
than. 

Trân trçng, 

Ncinhân: 
- Nhu trên; 
- Giám dôc Sâ (báo cáo); 
- Ltru VT, QLKHCCS. 

iIca)lJ 
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UBND TtNH QUANG NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S KJ  HOACH vA DAU TIJ' Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S:45S7SKHDT-KTN Quáng Nam, ngày b2.L tháng 10 näm 2019 

V/v gop dir thào Nghi. quyt 
HDND tinh Quy djnh chInh sách 
khuyen khIch phát triên hçTp tác, lien 
kêt trong san xuât va tiêu thi san 
phâm nông nghip trén da bàn tinh 
Quàng Nam, giai doan 2020-2025 

KInh glri: S& Nông nghip & PTNT 

So K hotch và D.0 ti.r nhn dugc Cong van s 1 804/SNN&PTNT-
CCPTNT ngày 14/10/20 19 cüa SO Nông nghip & PTNT ye vic gop dr thão 
Nghj quyêt HDND tinh Quy djnh chInh sách khuyên khich phát triên hçip tác, 
lien kêt trong san xuât và tiêu thij san phâm nông nghip trên dja bàn tinh Quáng 
Nam, giai doan 2020-2025. Sau khi nghiên cüu dir thào, SO Kê hoach và Dâu ti..r 
có kiên nhu sau: 

1. V ni dung chInh cüa chinh sách: 

Can cir Khoàn 2, Diu 17 Nghi djnh 98/2018/ND-CP ngày 05/7/2018 cüa 
Chinh phü ye ChInh sách phát triên hçp tác, lien kêt trong san xuât Va tiêu thu 
san phâm nông nghip quy djnh: UBND cap tinh trlrth HDND cap tinh phê 
duyt chInh sách ho trcr lien két San xuát và tiêu thy san phdm nOng nghip trên 
dja bàn tinh; dông thOi theo ' kiên chi do cüa UBNID tinh ye bô sung mt so 
chInh sách tang them cña tinh (ti cuc h9p thông qua dir thào Nghj quyêt lan 
thu nhât). Do do, ni dung chInh sách ho trg cüa dci thào nghj quyêt s gôm 2 
phân chInh: 

- Trin khai thrc hin chInh sách h trci lien k& trong san xut và tiêu thii 
san phâm nông nghip theo Nghi djnh 98/2018/ND-CP; 

- B sung mt s chInh sách tang them cüa tinh v h6 trg lien kt trong 
san xuât và tiêu thii san phâm nông nghip. 

Do 4y, ni dung v thirc hin chInh sách h trçi lien k& trong san xut và 
tiêu th san phâm nông nghip theo Nghi djnh 98/2018/ND-CP can duqc khàng 
djnh trong phân nguyen täc và ni dung thrc hin (thay cho vic chi nêu ti 
phân To chirc thçrc hin tai  Khoán 4, Diêu 5: "Nhimg ni dung khác khOng quy 
djnh tii Nghj quyét nay, thl ductc thc hin theo quy djnh tgi Nghj d/nh 
98/2018/ND- CP" 

2. V các ni dung cn rà soát, 1oi trü: 

Hiên nay, HDND và UBND tinh d ban hành các chInh sách h trg lien 
kêt ye san xuât, tiêu thii san phâm nông nghip dang dixgc áp diing Co d& tuong 
và ni dng h trq tuo'ng dông vOi mt so chInh sách cña d tháo nghi quy&, do 



Noi nhân: 
- Nhr trên; 
- Luu: VT, KTh.\ 

Nguyn }loàng Thaub 
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do cAn ducic rà soát, 1o.i tth (nêu co) d dam bào không trrng chinE sách, cii 
the: 

- Nghj quyt 45/20181NQ-HDND ngày 06/12/2018 v cci ch, chinE sách 
khuyn khIch doanh nghip dâu tu vào nông nghip, nông thôn trên dja bàn tinh 
Quáng Nam, ti Diêu 4 có quy djnh H trçr dâu tu h. tang vüng tIch tV,  t.p trung 
dAt dai di vOi các dir an dâu tu san xuât nông nghip t.p trung có hçp dông lien 
kt san xuAt gifla hçTp tác x, lien hip hçip tác xã vOi doanh nghip Va qui mô 
din tIch tix 05 ha tth len (ye lTnh virc: trông các 1oi rau, CU, qua, duoc 1iu, nuôi 
trông thUy san). 

- Quy& djnh 2834/QD-UBND ngày 20/9/2018 cUa UBND tinh v h tr 
hoat dng san xuât lien kêt theo chui giá tr gàn vi san xuât và tieu thii san 
phâm, phát triên ngành nghê nông thôn, ti Khoãn 1, Diêu 3 có chi ho trg tu van 
xây d1rng lien kêt. 

3. B nghj sira di ten Diu 2 nhu sau: 
TDi U  2. Nguyen t&c thirc hin chInh sách", gitt nguyen ni dung s 1, 2, 

theo dr thão và bô sung mt so ni dung nhu sau: 

(1) Thuc hin theo các ni dung quy djnh ti Diu 10, Diu 11, Diu 12 
Nghj djnh 98/201 8/ND-CP cUa ChInh phU. 

(2) UBND tinE quy djnh ciii th quy mô ... (theo dv thào) 

(3) Các nôi dung chInh sách h trq không quy dnh tai  Diu 3 cUa Nghj 
quyêt nay, duoc thirc hin theo quy dnh ti Ngh djnh 98/2018/ND-CP cUa 
Chinh phU. 

(4) Trurng hçip sau khi rà soát có ni dung trUng vi các chInh sách dä 
ban hành nhu' gop trên day, bô sung ni dung can loi trü. 

Trên day là kin góp cUa S& K hoach và DAu tu, d nghj S Nông 
nghip & PTNT nghiên cru, tong hcp./.— 



KT. CHU T!CH 
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Ho Dy 

LIEN MIN1T HTX CQNG HOA xA IIQI CHB NGHIA VIT NAM 
TINU QUANG NAM Dôc 1p — Tir do —  Htnh phIic 

S6: (j /CV-LMETTX 

V/v gop dr thào Nghj quyt HDND 
tinh ye chmnh sách khuyen khIch phát 
trien hçip tác, lien kêt trong san xuât 
và tiêu thi san phm nông nghip 
trên dja bàn tinh Quang Nam, giai 
don 2020-2025 

Quáng Narn, ngay tháng 10 nàm 2019 

KInh g1ri: Sâ Nông nghip và PTNT tinh Quàng Nam 

Thc hin tinh thin Cong van s 1 804/SNN&PTNT-CCPTNT ngày 14 

tháng 10 nm 2019 cüa Si Nông nghiêp và PTNT Quãng Nam ye vic gop " 

dr tháo Nghi quyt ITIDNID tinh v chInh sách khuyên khIch phát triên hcrp 

tác, lien k& trong san xut và tiêu thi san phrn nông nghip trên dja bàn tinh 

Quãng Narn, giai dioan 2020-2025. Sau khi nghiên c1ru ni dung dr thào, Lien 

rninh HTX tinh thng nht vói các ni dung cüa dr thâo. 

Vy, Lien minh HTX tinh báo cáo d Si Nông nghip và PTNT Quãng 

Nam dugc bit và tng hçrp. 

Noi nhãn: 

- Nhu trên; 
- Luu VT LMHTX. 



HO! NONG DAN VTT NAM 
BCH HNI) TINT! QUANG NAM 

* 

S& 9d. - CV/HNDT 
V/v gop dii tháo Nghj quylt Quy djnh chinh 
sách khuyen khich phát trien hop tác, lien ket 

trong san xudt và tiêu thu san phâm nông 
nghiêp tren ctja bàn tinh Quang Nam, 

so NÔNG NGHIP & PINT QUA?" 2020-2025 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA WET NAM 
Doe lap - Tur do - Hanh phñc  

Tam K, ngày 21 tháng 10 nàm 2019 

A s& 
DEN Ngy:/4C)  Kinh gui: S& Nông nghip và PTNT tinh Quang Nam. 

Chuyw 

y 14/10/2019 ye vic tham gia gop dir tháo Nghj quyk Quy djnh 
chInh sách khuyén khIch phát triên hçip tác, lien ket trong san xut và tiêu th san 
phâm nông nghip trên dja bàn tinh Quãng Nam, giai dotn 2020-2025, Ban 
Thix?ng vi Hi Nông dan tinh co bàn thông nhât vài di,r thão và có mt s kin 
gópnhusau: 

1. D nghj cç th di tucing áp dung tai  dông 3 trang 2 d d thirc hin, dirge 
quy djnh ti Diêu 2, Nghj djnh 98/2018/ND-CP ngày 05/7/2018 cüa ChInh phü 
nhix sau: 

D& tugng áp diing: 

a) Nông dan,. c.hü trang trai, ngiz&i thrçc üy quyn di vói h nông dan, th 
hop tác. 

b) Ca nhân, nguôi drnic üy quyn dê,i vci nhóm cá nhân, h gia dInh däng k 
ho kinh doanh. 

c) HcTp tác xã, lien hip hop tác xã. 

d) Doanh nghip. 

d) Cac co quan, to chirc, cá nhân khác có lien quan trong vic thc hin 
Nghj quyêt nay. 

2. D nghi süa di mt s "clim tr" nhu sau: 

- Ciim tir: "H trg kinh phi dào tao  ngh, tp hun, nãng cao nghip vii quán 
l chui và phát triên thj tru&ng: Müc h trçi . . . .quy djnh hin hành khác" tai  dOng 
31 trang 2 sira thành cim tü "Ho trq kinh phi dâo t.o nghê, tgtp huân, nàng cao 
nghiêp v quàn 1 chuôi và phát triên thj trixng: - Dôi vth nghê nông nghip Va 
nghê phi nông nghip: Thirc hin ho trçi theo Diêu 4 và Diêu 5, Quyêt dnh so 
46/2015/QD-TTg ngày 28/9/2015 cüa Thu üthng ChInh phü ye quy djnh chInh 
sách ho tra dào tao  trinh d so cap, dào tao  du&i 3 tháng vàcác quy djnh c the cüa 
tinh. - Dôi vâi nâng cao ng1iip vii quãn 1, k5 thut san xuât, nng 1irc quãri l hop 
dông, quàn l chui và phát triên thj tru&ng cao cho các dôi tugng làhçip tác xä, to 
hop tác và trang trai: H trçr 100% chi phI dào tao,  bôi du0ng, tp huân; mirc ho trçi 
không qua 100 triu dông/lãp tp huán, dâo tao  k thut." 

1 

HNng dan tinh Quãng Nam nhn dirge COng var-i s 1 804/SNN&PTNT- 



- Ciim tir "Quyt djnh s 68/20131QD-TTg ngày 14/11/2013 cüa Thu ti.r&ng 
Chmnh phü ye chInh sách h trg giãm ton that trong thu hoch" ti dông 8 trang 4 
sa thành cum tir "Quyet djnh so 68/2013/QD-TTg ngày 14/11/2013 cüa Thu 
ttthng ChInh phü ye chInh sách h trq nhim giãm ton that trong nông nghip" 

Ban Thirèng vi Hi Nông dan tinh Quâng Nam xin tham gia gop b sung 
mt sO ni dung Nghj quyêt dê S& Nông nghip và PTNT hoàn chinh và trInh 
UBND tinhi. 

NGi nhãn: T/M BAN THU(NG VU 
- Nhu trên; ,THO CHLJ TICH 
- Luii VT, Ban KTXH. 
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHJA VIT NAM 
HUYEN NAM TRA MY Dc 1ip - T;r do - Hinh phüc 

Si: 3OIUBND-NNPTNT Narn Trà My, ngayjCthangfOnãm 2019 

Vê vic gop dir thào Nghj dnh V 
phê duyt chInh sách khuyên khIch 
phát triên hpp taG, lien kêt trong san 
xuât Va tiêu thii san phâm nông 
nghip trên dia bàn tinh Quàng 
Nam, giai dotn 2020-2025 

KInh gi: 

I co V,.N N 
- S6 Nông nghip và PTNT Quàng Narn 
- Chi cic Phát triên nông thôn Quàng Nam 

Thi'c hiên Cong van so 1804/SNNPTNT ngày 14/10/2019 ciia S 
Nông nghip và PTNT tinh Quãng Narn v/v tharn gia gop ' dir thào Nghi 
quyêt Hi dOng nhân dan tinh Quy djnh chInh sách khuyên khIch phát triên 
h9p tác, lien kêt trong san xuât và tiêu thu san phârn nOng nghip trén da bàn 

h Quãng Narn, giai don 2020-2025; 

Sau klii nghiCn ciru dir thào Nghj quyêt Hi dOng nhãn dan tinh Quy 
dnh chInh sách 1diuytn kiiIch phát triCn I'iqp tao, lien kêt trong san xuàt và 
tiêu tht san phârn nông nghip trên dia bàn tinh Quàng Narn, giai dotn 2020-
2025; Uy ban nhãn dan huyn Narn Trà My thông nhât vó'i các ni dung dU'çC 

trInh bay trong dir thão Nghj. quyt. 

KInh d nghj SO'NOng nghip và PTNT, Chi cic Phát trin nông thôn 
tinh Quàng Nam sórn tong hgp, trInh cap trén phê duyt./. 

I\,To'i n/i/in: 
- S NN&PTNT tinh; 
- Chi cuc PTNT tinh; 
- L!.xu: VT. Don vi. 

 

Trthi Van Mn 



UBND HUYN NONG SN 
PHONG  NN&PTNT 

CQNG HOA xA HOI CHIJ NGHTA VIT NAM 
Dôc 1p — Ti.r do — Hinh phüc  

S: 284/BC-NN&p'FNT NóngSo71,ngay 18 thánglo nàm 2019 

BAO CÁO 
Gop dij thão Ngh quyt Hi ding nhãn dan tnh v phê duyt chinh sách 

• P A 'P 'P • 0. 'p khuyen khich phat trien hçip tac, hen ket trong san xuat va tieu thy san 
phm nông nghip trên dja bàn tinh Quãng Nam, giai doan 2020 - 2025 

Th%rc hin Cong van s 1804/SNN&PTNTCCp'FNT ngày 14/1 0/2019 cüa So NN&PTNT tinh Quâng Nam ye vic tham gia gop dir thâo Nghj quyêt 
Hi dông nhãn dan tinh Quy djnh chInh sách khuyen khIch phát triên hqp tác, 
lien két trong san xuât và tiêu thii san phâm nông nghip trén dja bàn tinh Quãng 
Nam, giai doan 2020-2025. 

Sau khi nghiên ciru ni dung Dr thào Nghj quyt v& vic phé duyet chInh 
sách khuyên khIch phát triên hçp tác, lien két trong san xuât và tiêu thii san 
phâm nông nghiêp trên dja bàn tinh Quàng Nam, giai doan 2020-2025, Phông 
NN&PTNT huyn Nông San thông nhât ni dung dii than. 

Vy, Phông NN&PTNT huyn kinh báo cáo SO NN&PTNT tinh Quãng 
Nam tong hcp./. 

Noinhân:
TRU€ING PHONG 

- Sâ NN&PTNT tinh Quang Nam; 

- UBND huyn (b/c); 

-LtruNN. (Dâkj) 

Trân Thin Thng 



UY BAN NIIAN DAN CONG ITOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
HUYEN NUI THANH Doe Ip - Tir do - Hanh phüc 

Sô;jIUBND-NN iVii Thành, ngôyj1 tháng 10 nàm 2019 
V/v gop ' dr thào Nghj quyêt HDND 

tinh theo CV so l8O4/SNN&PTNT-CCpT 

KInh gCri: 

- Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn tinh Quâng Nam; 
- Chi c1ic Phát trin nông thôn tinh Quâng Nam. 

Thirc hin Cong van so I804/SNN&PTNT.CCPTNT ngày 14/1 0/2019 cüa 
S Nông nghip và Phát trin nông thôn tinh Quãng Nam ye viêc tharn gia gop 
dir thão Nghi quyêt Hi dOng nhân dan tinE Quy djnh chInE sách khuyên khIch 
phãt trin hop tác, lien két trong san xuât và tiêu th1i san phârn nOng nghiêp trên 
dja bàn tinh Quãng Nam, giai don 2020-2025 và các van bàn Ca lien quan. Qua 
nghiên cu dr thão Nghj quyt, UBND huyn Nñi Thành Co bàn thông nhât vO'i 
Dir thão Ngh quyêt và Ca mt sO kiên nhi.r sau: 

- Tai Khoãn 3, Di&i 3: D nghi b sung vào ni dung h trc "Chi phi diu 
tra, khào sat, phãn tIch mu dAt, mu nuOc, mãu không khi và cap Giây chi:rng 
nh.n san phâm VietGap, San phm nông nghiêp hüu coP, GACP-W}jo, ISO, 
HACCP". 

- Dê nghi thay the các nôi dung h tro throc ghi cii th c'a Khoãn 3, Diëu 3 
là: "Các ni dung, müc chi, dinh rnüc h tro t?J Khoãn 3 Diêu nay duac thtrc hiên 
theo Thông tu 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019, Quyêt djnh 2834/QD-UBND 
ngày 20/9/2018 và Quyêt djnh 299/QD-SNN&pTNT ngày 16/7/2019". 

- D nghj xem xét 1i ni dung tai Muc c, Khoãn 3, Diu 3: Quy dinE h tro 
03 chu k san xuât, khai thác san phãrn sê không ph hp dOi vOi các du an san 
xuât trông Cay an qua, cay cong nghip dài ngày, cay lam nghiép, cay ducyc lieu, 
biv1 chu k'sân xuât, khai thãc san phãm dôi vài các di tugng san xut trên 
nhiêu näm. Dông thi, Quyet dnh 299/QD-SNN&PTNT ngày 16/7/20 19 thi quy 
djnE ho tro dôi vi Cay an qua, cay cOng nghiêp dài ngày, cay lam nghiep, cay 
duxc lieu thI hO trc trong 03 nàm dâu san xuât cüa mt chu kS' san xut. 

Vây nay, UBND huyên Nüi Thành trà 1O d qu co quan bit, hoàn chinh 
dir thão và trinh k ban hành theo quy djnh./. i.ft; 

Noi n/lan: 
-Nhistrên; 
- P. NN&PTNT; 
- Liru: VT(JB. 



TRIfONG PRONG 

V 
UBND HUYN THANG B1NH 

PHONG NN&PTNT 
S& 113/NN&PTNTPTSX 

V vic gOp du thão Ngh quyt 
HDND tinh Quy djnh chIch sách 
khuyen khIch vâ phát trién hcTp tác, 
lien kêt trong san xuât và tiêu thii 
san phãm trén dja bàn tinh, giai 
doan 2020-2025 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Doe  Ip -  TI! do  - Hrnh phüc 

Tháng BInh, ngày 21 tháng 10 näm 2019 

KInh gi:ri: Chi cic Phát trin nông thôn Quâng Nam. 

Thçrc hin Cong van s 1804/SNN&PTNT..CCPThT cUa S Nông nghip và 
Phát trin nông thôn v vic tham gia gop ' dir thão Nghj quy& Hi dng nhân dan 
tinh Quy dinh chinh sách khuyn khich phát trin h tác, lien kt trong san xut và 
tiêu thi san phAm nông nghip tren dja bàn tinh Quáng Nam, giai doan 2020-2025, 
phông Nong nghip và Phát trin nông thôn tham gia gop vài ni dung nhu sau: 

1 .D nghj sra: "D6i vOi dii án/k hoch lien k& trong trng trot: Hi tri thy ging, phân bón và thuc bão v thirc vt/ch phm sinh h9c;" 

Thành: "Di vài dr ãn/k hoach lien kt trong trng trQt: Hi Erçr gthng, 
phân bón và thu& bão v thirc 4t/ch phm sinh h9c;" 

2. D nghi b sung: Quy djnh v thu tiic nghim thu, thanh quyt toán di 
vâi Dt.r ánlKê hoach lien kk 

Trên day 
là ni dung gop cüa Phông nông nghiêp và Phát trin nông thOn 

huyên Thàng Bmnh./, 

Nii nJ:in: 
-Nhutrën; 
- UBND huyn (B/c); 
- VPDP; 
- LLru: VT. 
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CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VI1T NAM 
Doe 1p - Tir do - Hnh phüc 

S~481f /UBND-NN&pT Duy Xuyên, ngày2.l- tháng-40 nám 2019 

V/v gop ' du thão Nghi quyt HDND 
tinh Quy djnh chInh sách khuyen khfch 
phat triên hcp tác, lien kêt trong san 
xuât vâ tiêu th san phâm nông nghiêp 
trên dja bàn tinh Quàng Nam. giai don 
2020 - 2025 (lan thfr 2) 

SO NÔNG NGHIP & PINT QUANG N1 

tiLi 
A s6 7.Th17  

Kmnh gài: S Nông nghiêp và PTNT tinh Quàng Nam 

0!  
Th.hin  Cong van so 1840/SNN&PmJT CPDThTm i A /1 - _•-

•-'•- JL'1 uay 1'-t/1U/ZU19 
cUa Si Nông nghip và PTNT tinh Quàng Nam ye vic gop Nghj quyt Hôi dông nhãn dan tinh Quy djnh chInh sách khuyên khIch phát triên hap tác, lien 
kêt trong san xuât và tiêu thi san phm nông nghiêp trén dja bàn tinh Quãng 
Nam, giai doan 2020 

- 2025. Sau khi kiêm tra, kháo sat, thu thp thông tin tr 
các dja phixcing, mt so doanh nghiêp và hap tác x dà và dang triên khai thc 
hiên san xuât theo chuôi giá tn trên dja bàn huyn. UBND huyn Duy Xuyên 
gop môt sO ni dung sau: 

1 .UBND huyên Duy Xuyên ca bàn thông nht cao Dir thâo Nghj quyt v 
phé duyet chInh sách khuyen khich phát triên hap tác, lien kêt trong san xuât Va 
tiêu thu san phâm nông nghiep trên dja bàn tinh Quàng Nam, giai don 2020 

- 

2025 do So Nông nghiep &PTNT tinh Quáng Nam dir thâo. 

2. D nghi b sung ti Khoàn 2 Diu 2v quy dinh cu th quy mô (s 
hang cay, con, diên tIch san xuât...) nén dira so hrcing c1i the vào Nghi quyêt dé 
djnh hu&ng, dôi vOi diên tich cay trOng nên tiêp tic can cir vào quy mô cüa 
Quyôt djnh so 4l/2O14/QD-uBnJ ngày 04/12/2014 và Quyêt djnh sO 
29/2016/QD4JBND ngày 16/12/2016 cüa UBND tinh Quàng Nam, dông thOi bô 
sung them mt so cay trOng can phát triên theo dé nghi cUa dja phtrong. 

3. D khuyn khIch, tao diu kiên cho các doanh nghiêp, hap tác xa du 
tu vào san xuât lien két và xay dirng cci sO h tang thiêt yêu dé phiic vi san xuât 
lien kêt gän v&i tiêu thu san phâm môt so cay trông, vtnuOi có quy mô hang 
boa iOn dâ, dang và sê phát triên tai dja phi.rang, dê nghj bô sung: 

+ D nghi b sung vào Khoãn 2 Diu 3 v H trçi h t.ng phiic v1j lien kt 
là nen dua tat ca các Danh muc xay drng h tang ho tro vào Quyêt djnh so 59/QD-UBND ngày 05/01/2017 vã tang t' l dâu tu theo các hinh thüc lien kêt, 
quy djnh mrc dâu tu và h trçr theo Quyêt djnh so 1198/QDUBNj ngay 
11/4/20 17 cüa LJBND tinh Quàng Nam dê thông nhât trien khai trong Chi.rcing 
trInh MTQG xay d%rng nông thôn mOi. 

I 

UY BAN NHAN DAN 
HUYEN DUY XUYEN 
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Trên day là mt s ni dung gop d thâo Nghj quyêt Hi dng than dan 
tinhQuy djnh chmnh sách khuyên khich phát triên hçip tác, lien kêt trong san xu& 
và tiêu thii san phâm nông nghiep trén dja bàn tinh Quãng Nam, giai don 2020-
2025 cña UBND huyn Duy Xuyên, kInh dê nghj qu Sâ xem xét, bô sung 
nhm tao dông lrc cho phát triên kinh té - x hi trong mic tiêu xây dijng nông 
thônmii./. 
Ncjnhân: 
-Nhutrn; 

- CCPTNT Tinh QN; 
- Lixu: VT, NN (ib), A (3 b). 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
.CHUTICH 

HU T!CH 

UY BAN NHAN DAN 
HUYN NAM GIANG 

CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tur do - Hnh phirc 

Nam Giang, ngày2j.. tháng 10 nám 2019 S&g./ /UBND-PNN 
V/v tham gia gop dir thão Ngh 

Quyt Hi ding nhãn dan tinh Quy dnh 
chInh sách khuyn khich phát trin hçp 
tác, lien kt trong san xut và tiêu thu san 
ph.m nông nghip trên dja bàn tinh 
Quãng Nam, giai don 2020-2025. 

Kinh giri: - Sâ Nông nghip &PTNT tinh; 
- Chi ciic Phát triên nông thôri tinh. 

Thirc hin Cong vn s 1 804/SNN&PTNT-CCPTNT ngày 14 tháng 10 
näm 2019 cüa S NN&PTNT tinh Quãng Nam v vic tham muu gop dir thào 
Nghj Quyt Hi dbng nhãn dan tinh Quy djnh chInh sách khuyn khIch phát trin 
hap tác, lien kt trong san xu.t và tiêu thii san phm nông nghip trên dja bàn 
tinh Quâng Nam, giai doan 2020-2025. Uy ban nhân dan huyn Nam Giang có 
kinnhusau: 

Qua nghiên ciru dr thâo Nghj Quyt ban hành Quy dnh chInh sách khuyn 
khIch phát trin hcp tác, lien kt trong san xut và tiêu thii san ph.m nông nghip 
trên dia bàn tinh Quàng Nam, giai don 2020-2025. Uy ban nhân dan huyn Nam 
Giang thng nh.t các ni dung theo d,r thâo Nghj quyk 

Trén day là kin cüa UBND huyn Nam Giang. KInh d nghj S& Nông 
nghip &PTNT tinh, Chi CI1C Phát trin nông thôn tinh tng hcp trInh cap có 
thrn quyn xem xét ban 

Noi n/ian: 
- N11.r trén; 
- Luu VT UBND. 



U' BAN NHAN DAN 
HUYN DONG GIAN 

Si O'/UBND—TH 

V/v Gop dir thâo Nghj quy 
dnh chmnh sách khuyen khIc 
trong san xuât và tiêu thi sail 
bàn tinh Quãng Nam giai doi 

S NONG NGKiP & PINT QUANG NAM  

TM. UY BAN NHAN DAN 
HU TJCH 

UICH 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Ttr do — Hinh phóc 

Dóng Giang, ngàyçj tháng 10 nám 2019 

HOi dng nhân dan tnh QUy 
phát trin hcp tác, lien kêt 
phm nông nghip trên dja 
2020-2025 

A s6  
DEN Ngãy 
Chuyêrr  

"I  

KInh gui: à Nông nghip và Phát trin nông thôn. 

sé, 1804/SNN&PTNT-CCpTNT ngày 14/10/20 19 Si 
uàng Nam. Qua nghién cüu dii thão và tinh hmnh thrc t 
n Bong Giang tham gia gop Nghj quyêt Hôi dng 

sách khuyên khIch phát triên hcip tác, lien kt trong 
nông nghip trên dja bàn tinh Quàng Nam giai doan 

ri dir tháo Nghj quyt Hi dng nhân dan tinh Quy djnh 
at triên hçp tác, lien két trong san xuât và tiêu th san 
an tinh Quãng Nam giai do?n 2020-2025. 

2. Dng thii d nghj nãng mirc h trçi hatng phii.c viii lien k& t.i Dim a, b, c 
Khoãn 2 Diu 3 ln hrçrt len 80%, 70%. 60% dôi v&i các huyn mien nüi trên dia bàn 

V.y, Uy ban nhân dan huyn Bong Giang kInh báo./. 4/ 

Ncri 
- Nhtr trén; 
- P, CVP; 
- Luu: VT, NN. 

CW CUC PHATTth NO$G THÔ 0. NAM  

CONG vAi' DEN 
S6(?LNgày  .. 

Cong v •• 
 TNT tinh 

ua dja phixng UBND hu 
nhn dan tinh Quy djnh chI 

xuât và tiêu th san ph 
2020-2025 nhix sau: 

1. Co bàn thng nh.t 
chInh sách khuyên khIch p 
phâm nông nghip trén dja b 

tinh. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

CHU T4CH 

UY BAN NHAN DAN 
IIUYNTAY GIANG 

S& M fUBND-KT 

CONG HOA XAHQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - TLy do - Hnh phüc 

Táy Giang, ngayd/1_tháng  10 nàm 2019 

V/v gop dir thão Ngh quyt Hôi dng 
nhân dan tinh Quy djnh chInh sách 
khuyên khIch phát triên hcp tác, lien 
kêt trong san xuât và tiêu thi san phâni 
nông ng1iip trên dja bàn tinh giai do?n 
2020-2025 

Kmnh gui: S Nông nghip &PTNT tinh Quãng Nam. 

Theo d nghj cüa So Nông nghip và PTNT tinh Quãng Nam ti Cong 
van so I 840/SNN&PTNT-CCPTNT ngày 14/10/2019 ye vic gop dr thâo dir 
thão Nghj quyêt Hi dông nhân dan tinh Quy djnh chinh sách khuyên khIch phát 
triên hçip tác, lien két trong san xuât và tiêu thi san phâm nông nghip trên dja 
bãxi tinh giai do?n  2020-2025. 

Sau khi xem xét và nghiên ciru ni dung dr thâo Nghj quyt trén; 1:Jy ban 
nhân dan huyn Thy Giang thông nhât 'vOi các ni dung dir thâo nêu trong Ngh 
quyê•t./. (tV 

Ncti nhân: 
-Nhtrtren; 
- iT. HDND&UBND huyn; 
- Phàng NN&PTNT huyn; 
- C, PVP; 
- Lixu VT-TH. 

Lê Hoàng Linh 



U BAN NHAN DAN 
HUflN PHU'aC S€N 

S&9AcIUBND-KT 

V/v gop Dr thão Nghj quyt Hi 
dông nhân dan tinh Quy djrih chinh 
sách khuyên khich phát triên hçip tác, 
lien kêt trong san xuât và tiêu thi san 
phâm nông nghip trên dja bàn tinh 
Quãng Nam, giai don 2020-2025. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

Phzthc So'n, ngàyo2 & tháng 10 nãm 2019 

KInh gui: S Nông nghip và PTNT tinh Quãng Nam. 

Thrc hin Cong van s 1804/SNN&PTNT-CCPTNT ngày 14/10/2019 cüa S& 
Nông nghip và PTNT tinh Quàng Nam ye vic tham gia gop di thão Nghi. Nghi, 
quyêt Hi dông nhân dan tinh Quy djxih chinh sách khuyen khich phát triên hçp tác, 
lien kêt trong san xuât và tiêu th san phâm nông nghip trên dja bàn tinh Quãng Nam, 
giai doan 2020-2025. 

Qua nghiên cfru ni dung van bàn dr thão, UBND huyn Phuóc Sn thng nMt 
vvi ni dung dr thào. 

KInh báo cáo Sâ Nông Nghip và PTNT tinh Quàng Nam tng hcip.hk'4 

Noinhâw TM.UYBANNHANDAN 
-Nhrtrn; KT. CHU TICH 
-LtruVT. '.00HUTICH .- - IIJ( . 

Nguyn. Quãng 



Noi nhIn: 
-Nhtitrên; 
-UBND thành phô (B/c); 
-Luu. 

KT. TRIXNG PHONG 
G PHONG 

r 

14, 

5,  

q24 (J n, 9e 

PHO HQI AN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
PHONG KINH TE Dôc 1p - Tir do  - Hnh phüc  

S& A/KT HóiAn, ngày 2_S tháng 10 nám 2019 
V/v Gop dr tháo Ngh quyt Hi 
dng nhân dan tinh Quáng Nam Quy 
dinh chInh sách khuyên khIch phát 
trin hap tác, lien kêt trong san xuât 
va tiêu thii san phâm nông nghip 
trên dja bàn tinh Quãng Nam, giai 
doin 2020-2025 

KInh gri: Chi cçlc Phát trin nông thôn tinh Quãng Nam 

Th?c hin Cong van s 1 804/SNN&PTNT-CCPTNT ngày 14/10/2019 
cüa So' Nông nghip và Phát triên nông thôn tinh Quàng Nam ye vic gop dir 
thào Nghj quyêt Hi dông nhân dan tinh Quãng Narn Quy djnh chInh sách 
khuyên khIch phát triên hap tác, lien kêt trong san xuât và tiêu thii san phâm 
nông nghip trên dja bàn tinh Quãng Nam, giai doan 2020-2025; và keiens chi 
do thL:rc hin cüa UBND thành phô Hôi An t.i cong van nêu trên; 

Qua nghiên c1ru dr thào van bàn, phOng Kinh t thành ph Hi An thông 
nhât vâi dr thão van bàn; 

KInh d nghi Chi cue Phát triên nông thôn quan tam tong hap.!. 



TM. JY BAN NHJN DAN 
j;KT. CHCJ T1H 

CHUTkH 

:Trân Twi 

UY BAN NHAN DAN 
HUYN BAC TRA MY 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VLT NAM 
Dc 1p  — Tir do — Hinh pbüc 

S&?'U57UBND-NN Bc Trà My, ngày.45thángAO nãrn 2019 
V/v gop thr thào Ngh quyêt 
HDND ye quy djnh ch(nh sách 

khuyéa khich phãt trin HTX, lien 
két trong san xuãt va tiêu ihi san 

phârn nông nghip trén da bàn tinh 
Quãng Nam,giai don 

2020 — 2025. 

KIrih giri: SO Nông nghip & Phãt tri&i nông thôn. 

Can cü Cong van s I 804/SNN&PTNT-CCPTNT ngày 14/10/2019 cüa SO 

Nông nghip & Phát trin nông thôn v vic tharn gia gop dir thào Nghj quy& 

HDND v quy djnh chinh sách khuyn khIch phát trin HTX, lien k& trong san 

xut và tiêu th san ph.m nông nghip trên dia bàn tinh Quâng Narn, giai do.n 

2020-2025; 

Sau khi xem xét, UBND huyn thng nht theo ni dung dir thão. 

Vy, Uy ban nhân dan huyn Bc Ira My báo cáo d SO Nông nghip & 

Phát trin nông thôn dugc bit./. 

Noi n/i cm: 
-Nhutrên; 
-L.ruVT,NN 
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