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Phụ lục 

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO ĐỀ ÁN, NGHỊ QUYẾT VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH     

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

(Kèm theo Tờ trình số: 220  /TTr-SKHĐT ngày 20/10/2020  của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

TT Nội dung góp ý Đơn vị góp ý Tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo 

I Về bố cục 

- Đề nghị sắp xếp lại và đặt đề mục của nội dung sự cần thiết 

xây dựng đề án và cơ sở pháp lý cho phù hợp. 

 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

II Phần I. Sự cần thiết xây dựng đề án 

1 Sự cần thiết xây dựng đề án 

- Tại đoạn văn thứ 2, dòng 7 của trang 01, đề nghị chỉnh sửa 

thành: “Một số HTX được củng cố, đổi mới... xóa đói giảm 

nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, chương 

trình OCOP”.  

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

  - Tại đoạn văn thứ 3, dòng 1, đề nghị điều chỉnh thành: “Tuy 

nhiên, kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh chậm có sự thay đổi về 

chất”. 

  

2 Cơ sở pháp lý 

- Đề nghị bổ sung căn cứ: 

+ Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 

+ Kế hoạch số 314-KH/TU này 18/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 

07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

 

 

 

Sở NN&PTNT 

 

 

Kết luận số 70-KL/TW đã có trong dự thảo 

Đối với đề nghị của Sở NN&PTNT và Liên minh HTX, 

cơ quan soạn thảo chỉ nêu những văn bản có tính pháp 

lý cao và chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh tế tập thể 

 - Đề nghị bổ sung căn cứ: Công văn số 2684/CV-TƯ ngày 

23/3/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc triển khai thực 

hiện Kết luận 70-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết TƯ 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển 

Liên minh HTX tỉnh  
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và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.  

III Phần II. Thực trạng tình hình kinh tế tập thể tỉnh Quảng Nam 

1 Tại tiết 1.3.3, điểm 1.3, mục I. Chương trình HTX tham 

gia chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa 

- Đề nghị bổ sung nội dung: 

Trong năm 2018, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 về 

phê duyệt Dự án mô hình thí điểm DN- HTX-Nông dân tiêu 

thụ lúa giống và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với vùng 

sản xuất tập trung trên địa bàn huyện Đại Lộc. 

Các đối tượng tham gia gồm:        

+ Doanh nghiệp: Doanh nghiệp được lựa chọn là Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình - 

Công ty Giống cây trồng miền Trung - Tây Nguyên (gọi tắt là 

Công ty lúa giống Thái Bình) có trụ sở tại Cụm công nghiệp 

Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; 

+ Hợp tác xã: HTX được lựa chọn là HTX Nông nghiệp Đại 

Minh, huyện Đại Lộc; 

+ Hộ nông dân được lựa chọn là 57 hộ nông dân trồng 11 ha 

lúa giống tại thôn Quảng Huệ, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc. 

 

 

 

Sở Công thương 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 - Đề nghị chỉnh sửa nội dung ở đoạn 2 như sau: “Để có cơ sở 

tiếp tục ..., năm 2019 Liên minh HTX tỉnh phối hợp với 

UBND các huyện, thị xã, thành phố đã lựa chọn 18 HTX...., 

phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam khảo sát và lựa chọn 

HTX Nông nghiệp Duy Hòa II, huyện Duy Xuyên xây dựng 

chuỗi giá trị sản xuất lúa giống của HTX”.  

Liên minh HTX tỉnh Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

2 Tiết 1.3.5, điểm 1.3, mục I. Một số mô hình HTX nổi bật, 

điển hình với cách làm mới 

Đề nghị không đưa vào dự thảo HTX NN Duy Đại Sơn, huyện 

Duy Xuyên; HTX rau sạch Trường Xuân. Lý do, hiện tại các 

HTX này hiệu quả kinh tế không cao.  

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 
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3 Tiểu mục 1, mục II. Kết quả triển khai các chính sách hỗ 

trợ HTX giai đoạn 2015-2019 

- Đề nghị lồng ghép kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ 

HTX từ giai đoạn 2015-2019 và đánh giá mức độ phù hợp của 

từng chính sách hỗ trợ (nêu từng chính sách- đánh giá)  

 

- Những chính sách được hỗ trợ đã nêu từ nguồn kinh phí nhà 

nước các cấp là chủ yếu, chưa nêu được vai trò của KTTT, 

của HTX trong quá trình vươn lên để phát triển. 

 

- Không nên bỏ chương trình HTX có chính sách thu hút, đãi 

ngộ người trẻ, người có năng lực, trình độ về làm việc ở loại 

hình kinh tế này, vì đây là quyền và nghĩa vụ của người lao 

động và người điều hành khi họ có mong muốn.  

 

 

 

 

- Tại tiết 1.10, mục 1, phần II: Đề nghị sửa đổi cụm từ “công 

chức xã” thành "02 cán bộ Đoàn xã". 

 

 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh 

 

 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh 

 

 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh 

 

 

 

 

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 

 

Sự phát triển của HTX đã được đánh giá ở phần I. Tình 

hình phát triển KTTT 

 

 

Trong những năm qua, chính sách này triển khai không 

đạt hiệu quả như mong muốn (đã thể hiện ở phần đánh 

giá chính sách), vì vậy đề xuất bỏ. Tuy nhiên, tùy vào 

tình hình hoạt động, phát triển của HTX, lãnh đạo HTX 

có thể đưa nội dung này vào kế hoạch hoặc chiến lược 

phát triển của HTX để thu hút nhân tài. 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

4 Tiểu mục 2, mục II. Đánh giá mức độ phù hợp của từng 

chính sách hỗ trợ 

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực: Đề nghị chỉnh sửa 

như sau: “Thông qua cơ chế hỗ trợ .... tham gia các khóa tập 

huấn, đào tạo đại học". Đồng thời, bỏ cụm từ HTX NN Điện 

Quang.  

 

- Chính sách thu hút người có trình độ đại học về làm việc tại 

HTX nông nghiệp: Đề nghị chỉnh sửa như sau: “Nguồn kinh 

phí hỗ trợ … môi trường làm việc hoàn toàn mới, nhiều người 

chưa đáp ứng nhiệm vụ Giám đốc hoặc Phó Giám đốc 

HTX…” 

 

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 
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 - Chính sách hỗ trợ thuế TNDN: Đề nghị viết lại nội dung này 

như sau: "Theo quy định của Luật NSNN năm 2015, nguồn 

thu từ thuế TNDN của HTX là nguồn thu phân chia theo tỷ lệ 

giữa các cấp ngân sách (TW, tỉnh, huyện, xã) và được cân đối 

trong dự toán thu chi ngân sách các cấp ngay từ đầu năm. Để 

thực hiện chính sách hỗ trợ lại thuế TNDN cho HTX đã nộp 

NSNN theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND thì hằng năm 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí, hỗ trợ từ nguồn sự 

nghiệp kinh tế dự toán ngân sách tỉnh. Thời gian qua, số HTX 

được hỗ trợ lại nguồn thuế TNDN với số tiền bình quân từ 1,7 

- 2 tỷ đồng/năm, HTX tiến hành đầu tư, mở rộng phát triển 

SXKD, phát huy hiệu quả kinh doanh như HTX NN Điện 

Ngọc 1, HTX DVNN&KDTH Đại Hiệp, HTX CN-TTCN Đại 

Hiệp, HTX Vận tải Tam Kỳ, HTX Xí nghiệp Mây tre lá Âu 

Cơ Núi Thành.... Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại trong việc xây 

dựng lập hồ sơ thủ tục còn bất cập, đối với một số HTX nhận 

lại số tiền hỗ trợ thuế TNDN rất ít, nhưng phải hồ sơ dự án 

không khả thi". Đồng thời, đề xuất bỏ cụm từ "không thực 

hiện chính sách này trong thời gian đến" vì lý do đề xuất 

tiếp tục thực hiện chính sách này.  

 

Liên minh HTX tỉnh Từ khi NQ 124 ra đời, đến năm 2017 mới bắt đầu có đề 

xuất hỗ trợ HTX theo chính sách này, trong 03 năm 

(2017-2019) đã hỗ trợ cho 60 HTX với số tiền 2.626 

triệu đồng (bình quân 43,76 triệu đồng/HTX). Điều này 

cho thấy số tiền hỗ trợ lại cho HTX trong những năm 

qua không nhiều, trong khi hồ sơ thủ tục phức tạp nên 

cơ quan soạn thảo, Sở Tài chính và hầu hết các đơn vị 

thống nhất không tiếp tục thực hiện chính sách này 

trong giai đoạn đến, để tập trung nguồn vốn cho các 

chính sách cần thiết khác. 

 - Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng: Đề nghị điều chỉnh thành 

“Hiện nay, nội dung hỗ trợ này của tỉnh trùng với nội dung hỗ 

trợ từ Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển 

HTX giai đoạn 2015-2020, tuy nhiên mức hỗ trợ thấp hơn 

30% so với quy định của Chính phủ, do đó các HTX nông 

nghiệp không muốn tiếp cận chính sách hỗ trợ này của tỉnh (vì 

tỷ lệ đối ứng cao). Ngoài ra, chính sách hỗ trợ này thực hiện 

theo hình thức cào bằng, chưa xem xét quy mô hoạt động…”. 

 

Sở NN&PTNT Tiếp thu một số ý và chỉnh sửa dự thảo 

 - Chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật 

đang công tác tại các cơ quan Nhà nước về làm việc tại các 

Sở NN&PTNT Tiếp thu, giải trình thêm trong dự thảo 
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HTX theo yêu cầu của cơ sở: Nội dung luận giải chưa có tính 

thuyết phục, theo đánh giá của cơ quan soạn thảo thì “Đây là 

chính sách hỗ trợ có giá trị đột phá trong việc quản lý điều 

hành nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và bổ sung nguồn 

cán bộ có trình độ năng lực để trợ giúp phát triển HTX. Tuy 

nhiên, chính sách này vẫn chưa đạt được kết quả như mong 

muốn”. Đề nghị làm rõ nguyên nhân, vì sao các cơ sở không 

mạnh dạn đề nghị tăng cường cán bộ quản lý, khoa học kỹ 

thuật đang công tác tại các cơ quan Nhà nước về làm việc tại 

các HTX, từ đó mới xác định được nên hay không nên tiếp tục 

nội dung hỗ trợ này. 

 

 - Tóm lại, có 08 chính sách đề xuất tiếp tục thực hiện. Đề nghị 

sửa đổi, bổ sung thành 09 chính sách tiếp tục hỗ trợ, trong đó 

bổ sung chính sách hỗ trợ thuế TNDN. Đồng thời, có 05 chính 

sách đề xuất không thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, đề 

nghị sửa đổi thành 04 chính sách đề xuất không thực hiện 

trong giai đoạn 2021-2025, bỏ chính sách hỗ trợ thuế TNDN.  

Liên minh HTX tỉnh Không thống nhất như đã giải trình ở chính sách hỗ trợ 

thuế TNDN 

5 Tiểu mục 3, mục IV. Về công tác quản lý 

- Cần tổng hợp và viết đoạn này ngắn lại để đánh giá những 

mặt còn hạn chế cần khắc phục.  

 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh 

 

Đối với những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý 

được nêu một cách ngắn gọn, đầy đủ trong dự thảo (1/2 

trang giấy A4) 

  

- Tiêu đề: Đề nghị bổ sung, điều chỉnh tiêu đề thành: "Về công 

tác lãnh đạo, quản lý, phối hợp". 

 

 

- Về vai trò của Liên minh HTX: Đề nghị viết lại như sau: 

"Công tác phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Mặt trận 

đoàn thể và các địa phương về tuyên truyền, vận động thành 

lập mới, hợp nhất, sáp nhập các  HTX có mặt còn hạn chế bất 

cập. Công tác tư vấn, bồi dưỡng về năng lực quản trị HTX, 

xây dựng phương án SXKD, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

Tiêu đề như dự thảo “Công tác quản lý” đã bao hàm đầy 

đủ ý nghĩa, trong đó có công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối 

hợp,.. 

 

Tiếp thu một số ý và chỉnh sửa dự thảo 
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sản xuất hiệu quả còn thấp".  

IV Phần III. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 

1 Mục I. Quan điểm 

Không cần nêu lại quan điểm, vì loại hình kinh tế này được 

nhận thức đầy đủ, hệ thống từ Luật HTX, NQ của TƯ và của 

tỉnh. 

 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh 

 

Cơ quan soạn thảo muốn nhắc lại để nhấn mạnh vai trò, 

vị trí của KTTT trong quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội. 

2 Tiểu mục 2, mục II. Mục tiêu cụ thể 

Từng năm không nêu phát triển bao nhiêu loại hình kinh tế 

này, nhưng trong phần kinh phí cần hỗ trợ thì ghi chi tiết, cụ 

thể từng năm. Nhu cầu kinh phí cho 5 năm ở 8 hạng mục như 

dự thảo, chia đều cho từng năm là không hợp lý vì những năm 

đầu có thể có một số hạng mục cần nhiều kinh phí hơn ở 

những năm sau và ngược lại...Tùy nhu cầu của cơ sở mà bố trí 

cho phù hợp (sau này nên xây dựng, ban hành kế hoạch cụ 

thể).  

 

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh 

 

Các chỉ tiêu cụ thể, cơ quan soạn thảo đưa ra các chỉ tiêu 

để phát triển cho cả giai đoạn 2021-2025. Kinh phí được 

xây dựng cho cả giai đoạn, tuy nhiên, cũng cần chi tiết 

từng năm để chúng ta thấy được kinh phí hỗ trợ cho 01 

năm khoảng bao nhiêu. Trong quá trình triển khai thực 

hiện, hằng năm các đơn vị có trách nhiệm phải xây dựng 

kế hoạch hỗ trợ cho HTX trên cơ sở nhu cầu thực tế của 

các KTX và phải đảm bảo theo nội dung, định mức đã 

được duyệt. 

V Phần IV. Chính sách hỗ trợ, phát triển HTX giai đoạn 2021-2025 

1 Mục I. Phạm vi điều chỉnh 

- Khu vực I, đề nghị bổ sung: trừ các xã miền núi đặc biệt khó 

khăn (khu vực III- thuộc Chương trình 135). 

- Khu vực II, đề nghị bổ sung: thêm các xã miền núi đặc biệt 

khó khăn (khu vực III- thuộc Chương trình 135) ở các huyện 

thuộc khu vực I.  

 

 

- Số lượng thành viên, đề nghị phân thành 04 loại nhằm 

khuyến khích cho các HTX mới thành lập phát triển số lượng 

thành viên, có sự hỗ trợ theo quy mô thành viên, tránh sự 

chênh lệch quá lớn giữa các HTX, như sau:  

+ Loại I: trên 210 thành viên 

+ Loại II: từ 141 - 210 thành viên 

+ Loại III: từ 70 - 140 thành viên 

 

UBND huyện Đại Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ quan soạn thảo vẫn giữ quan điểm phân chia HTX 

theo 02 khu vực cơ bản như dự thảo là 09 huyện, thị xã, 

thành phố thuộc khu vực đồng bằng và 09 huyện thuộc 

khu vực miền núi. Cơ quan soạn thảo sẽ tham vấn thêm 

ý kiến của các cơ quan, đơn vị trong các cuộc họp sắp 

đến. 

 

Theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 

19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân 

loại và đánh giá HTX thì phân loại HTX theo quy mô 

thành viên như sau:  

+ HTX siêu nhỏ: dưới 50 TV 

+ HTX nhỏ: từ 50 - 300 TV 

+ HTX vừa: từ 300 - 1.000 TV 
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+ Loại IV: dưới 70 thành viên 

 

 

 

 

 

- Đề nghị bổ sung thêm vào Khu vực II: "…và các xã miền 

núi, bãi ngang ven biển thuộc các huyện ở khu vực I". Vì các 

huyện ở KVI có một số xã diện 135 miền núi, khó khăn và xã 

bãi ngang ven biển. 

 

 

 

 

 

 

Liên Minh HTX tỉnh 

 

 

+ HTX lớn: trên 1.000 TV 

Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo chia HTX theo quy mô 

thành viên thành 02 loại (HTX có từ 300 thành viên trở 

xuống và HTX có trên 300 thành viên) và kết hợp với 

phân theo khu vực để quy định mức hỗ trợ cho phù hợp. 

 

Vẫn giữ như dự thảo 

 

2 Mục III. Điều kiện hỗ trợ chung 

- Đề nghị điều chỉnh thành "HTX chuyển đổi, thành lập, tổ 

chức hoạt động theo nguyên tắc và quy định của Luật HTX 

năm 2012". 

 

- Đề nghị điều chỉnh thành "HTX tổ chức hoạt động theo quy 

định của Luật HTX năm 2012" bởi vì nếu như theo dự thảo thì 

những HTX thành lập trước khi có Luật HTX 2012 đã chuyển 

đổi theo Luật sẽ không được thụ hưởng các cơ chế của đề án. 

 

- Đề nghị điều chỉnh thành:"HTX tổ chức hoạt động theo quy 

định của Luật HTX năm 2012". Nếu ghi theo đề án thì các 

HTX thành lập trước khi có Luật HTX 2012 đã chuyển đổi 

theo Luật sẽ không được thụ hưởng các cơ chế theo đề án đưa 

ra. 

 

Sở NN&PTNT 

 

 

 

UBND huyện Quế 

Sơn 

 

 

 

Liên Minh HTX tỉnh 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

3 Tiểu mục 2, mục IV. Phương thức hỗ trợ 

- Đề nghị xem xét lại thời gian thực hiện hỗ trợ một số nội 

dung:  

+ Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về KTTT: nên 

hỗ trợ trước để cơ quan, đơn vị chủ động trong việc lập kế 

hoạch triển khai thực hiện. 

 

 

Sở NN&PTNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống nhất hỗ trợ trước đầu tư vì ngân sách được cấp về 

cho các đơn vị trong dự toán chi thường xuyên từ đầu. 
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+ Hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực thuộc hình thức 

đào tạo dài hạn và thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại HTX: nên 

phân kỳ hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, thành viên, 

người lao động có điều kiện tham gia học tập, làm việc được 

tốt hơn. 

 

 

+ Thành lập mới, củng cố tổ chức HTX, THT: nên hỗ trợ sau 

01 năm thành lập và kèm theo điều kiện HTX đó có kết quả 

hoạt động SXKD hiệu quả hoặc có triển vọng phát triển (Nếu 

vẫn tiếp tục duy trì chính sách này). 

 

 

 

 

 

 

 

+ Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật: hỗ trợ sau đầu tư hoặc giải 

ngân theo tiến độ thi công công trình. 

 

- Đề nghị điều chỉnh thành: "Hỗ trợ trước đầu tư, trừ nội 

dung hỗ trợ tại điểm 6, mục V của Đề án". Vì các nội dung 

của chính sách đều hỗ trợ trước, chỉ có nội dung hỗ trợ cơ sở 

hạ tầng mới hỗ trợ sau đầu tư. 

 

- Đề nghị điều chỉnh thành: "Hỗ trợ trước đầu tư, trừ nội 

dung hỗ trợ tại điểm 6, mục V của Đề án". Vì các nội dung 

của chính sách đều hỗ trợ trước, chỉ có nội dung hỗ trợ cơ sở 

hạ tầng mới hỗ trợ sau đầu tư. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND huyện Quế 

Sơn 

 

 

 

Liên Minh HTX tỉnh 

Đào tạo dài hạn sẽ được hỗ trợ theo đợt trong quá trình 

cán bộ, thành viên, người lao động HTX tham gia học 

tập khi có đầy đủ chứng từ hợp pháp. Đối với thu hút 

cán bộ trẻ về làm việc tại HTX thì sẽ được hỗ trợ sau 

đầu tư (hỗ trợ 01 lần) sau khi có đầy đủ hồ sơ, chứng từ 

hợp pháp. 

 

Thống nhất không hỗ trợ cho đối tượng là THT vì quy 

mô nhỏ và khó kiểm soát, quản lý. Hiện nay, UBND cấp 

xã quản lý THT theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP 

ngày 10/10/2019 của Chính phủ. 

Không thống nhất hỗ trợ sau 01 năm thành lập vì mục 

tiêu của chính sách là hỗ trợ kịp thời nhằm khuyến 

khích, động viên; đồng thời, góp phần giải quyết một 

phần khó khăn ban đầu khi thành lập HTX. HTX sẽ 

được hỗ trợ nếu đảm bảo các điều kiện và hồ sơ, chứng 

từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.  

 

Thống nhất hỗ trợ theo tiến độ thi công công trình. 

 

 

Không thống nhất hỗ trợ sau đầu tư đối với nội dung hỗ 

trợ kết cấu hạ tầng kỹ thuật vì hầu hết các HTX đều có 

quy mô nhỏ và vừa, khó khăn về vốn nên việc HTX tự 

bỏ vốn ra để đầu tư sau đó nghiệm thu hoàn thành xong 

mới được hỗ trợ là rất khó đối với HTX. Các chính sách 

còn lại, có chính sách sẽ được hỗ trợ trước đầu tư nhưng 

cũng có chính sách sẽ được hỗ trợ trong quá trình thực 

hiện hoặc sau khi hoàn thành nếu có đầy đủ chứng từ 

hợp pháp. 

4 Tiểu mục 1, mục V. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 

pháp luật về KTTT 

- Đề nghị bổ sung nguồn NS tỉnh, đồng thời bổ sung dự toán 

 

 

Sở NN&PTNT 

 

 

Hằng năm, ngân sách các cấp bố trí kinh phí thực hiện 
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chi tiết KP thực hiện.  công tác này cho các đơn vị trong dự toán chi thường 

xuyên. 

 

 - Tại điểm b về Nội dung hỗ trợ: Đề nghị điều chỉnh thành: 

"Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo, hội nghị, tuyên truyền 

pháp luật, kiến thức, kinh nghiệm về phát triển KTTT, HTX".  

 

Liên minh HTX tỉnh Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 - Tại điểm c về Quy mô thực hiện: Đề nghị điều chỉnh thành: 

"Hằng năm, mỗi địa phương tổ chức ít nhất 1-2 khóa tập 

huấn, tuyên truyền...".  

 

- Tại điểm d về Kinh phí thực hiện Công tác tuyên truyền, phổ 

biến về phát triển kinh tế HTX là nhiệm vụ của các các ngành 

(bao gồm đơn vị cấp tỉnh, huyện). Do đó, để các đơn vị cấp 

tỉnh sử dụng kinh phí từ dự toán được giao thực hiện nhiệm 

vụ, đề nghị điều chỉnh thành: "Hàng năm, ngân sách các cấp 

bố trí kinh phí cho công tác này". 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

 

Sở Tài Chính 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

5 Điểm 2.1, tiểu mục 2, mục V. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn   

 - Đề nghị thống nhất mức hỗ trợ 60% cho tất cả các huyện, 

giữ nguyên tổng mức KP thực hiện. Nếu không thống nhất thì 

đề nghị điều chỉnh lại phần KP thực hiện cho phù hợp. 

UBND huyện Quế 

Sơn 

 

Hỗ trợ HTX theo khu vực nên không thống nhất mức hỗ 

trợ chung cho tất cả các huyện. Kinh phí thực hiện thì 

cơ quan soạn thảo dự tính kinh phí ở mức hỗ trợ cao 

nhất. 

  

- Tại điểm b và điểm d: Đề nghị bổ sung đối tượng viên chức.  

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 -  Tại điểm c về Nội dung hỗ trợ: Theo quy định tại Điều 11 

và 12 về chế độ chi Hội nghị tại Thông tư số 40/2017/TT-

BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính chỉ cho phép “Chi hỗ 

trợ cho đại biểu khách mời không trong danh sách trả lương 

của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh 

nghiệp: Tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và phương tiện đi lại” 

và chi hỗ trợ tiền ăn không quy định từ 20 km trở lên mới 

được áp dụng định mức hỗ trợ.  Do đó, đề nghị cơ quan soạn 

Sở NN&PTNT Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo. Đối với đói tượng là cán 

bộ, công chức, viên chức được phân công đi tập huấn, 

bồi dưỡng thì sẽ được hưởng chế độ công tác phí theo 

quy định. Nếu được hưởng chế độ tại nơi tập huấn thì cơ 

quan cử đi sẽ không thanh toán. 
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thảo xem xét lại nội dung chi hỗ trợ trên cho phù hợp với các 

quy định hiện hành. 

 

 - Tại điểm c về Nội dung hỗ trợ: Đề nghị điều chính thành:  

  + "Hỗ trợ 1 lần tiền vé tàu, xe đi và về bằng phương tiện 

giao thông công cộng (trừ máy bay) từ trụ sở chính của HTX 

đến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp đối tượng đào tạo, 

bồi dưỡng tự túc phương tiện, hỗ trợ theo mức khoán 1.000 

đồng/km. Căn cứ theo chứng từ và mức thanh toán theo giá 

ghi trên vé, hóa đơn cung cấp dịch vụ hoặc số km tính theo 

khoảng cách địa giới hành chính đối với trường hợp tự túc 

phương tiện".  

  + "Hỗ trợ chi phí ăn, ở cho người đi đào tạo, bồi dưỡng có 

khoảng cách từ trụ sở chính đến nơi đào tạo, bồi dưỡng từ 

20km trở lên theo quy định về chế độ công tác phí hiện hành 

trên địa bàn tỉnh".  

Sở Tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

  

- Tại điểm d về Mức hỗ trợ: Đề nghị nâng mức hỗ trợ lên tối 

đa 70% chi phí đi lại, ăn, ở cho đối tượng đào tạo, bồi dưỡng 

theo mức chi công tác phí cho cán bộ, công chức do UBND 

cấp tỉnh quy định.  

 

 

Sở NN&PTNT 

 

Tiếp thu và điều chỉnh chế độ công tác phí cho cán bộ, 

công chức, viên chức theo đúng quy định. 

 - Tại điểm d về Mức hỗ trợ: Đề nghị nâng mức hỗ trợ đối với 

khu vực II lên 100% chi phí đi lại, ăn ở cho đối tượng đào tạo. 

Vì các huyện miền núi đi lại khó khăn, nếu hỗ trợ kinh phí đi 

lại không đảm bảo sẽ rất khó khăn khi mời đối tượng tham gia 

đào tạo, tập huấn.  

Liên minh HTX tỉnh Tiếp thu điều chỉnh mức hỗ trợ đối với cán bộ, công 

chức, viên chức lên 100% theo quy định; còn đối với 

HTX thì vẫn giữ mức hỗ trợ như dự thảo vì đây là chính 

sách mang tính chất hỗ trợ một phần kinh phí nhằm chia 

sẻ khó khăn cùng HTX; ngoài ra HTX phải tự cân đối 

ngân sách để hỗ trợ một phần chi phí cho đối tượng 

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (nếu có) vì mục đích cuối 

cùng là phục vụ cho HTX. 

  

- Tại điểm d về Mức hỗ trợ: Đề nghị điều chỉnh như sau: 

   + Đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị QLNN, 

 

Sở Tài chính 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 
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Liên minh HTX tỉnh, các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã 

hội: Hỗ trợ tối đa 100% các khoản chi phí đi lại, ăn ở theo quy 

định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức; Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức chi chế độ 

công tác phí, chế độ hội nghị áp dụng đối với các cơ quan 

thuộc tỉnh.  

   + Đối với các bộ quản lý, những người làm chuyên môn kỹ 

thuật, nghiệp vụ, các thành viên của HTX: 

 Trên địa bàn thuộc Khu vực I: Hỗ trợ tối đa 50% các 

khoản chi phí đi lại, ăn, ở theo chế độ công tác phí quy định 

tại Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của 

HĐND tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội 

nghị áp dụng đối với các cơ quan thuộc tỉnh. 

   Trên địa bàn thuộc Khu vực II: Hỗ trợ tối đa 60% các 

khoản chi phí đi lại, ăn ở theo chế độ công tác phí quy định tại 

Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của 

HĐND tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội 

nghị áp dụng đối với các cơ quan thuộc tỉnh.  

      Mức hỗ trợ trên phải đảm bảo trong phạm vi dự toán kinh 

phí đào tạo, bồi dưỡng được giao.  

 

 - Tại điểm e về Quy mô thực hiện: Đề nghị sửa đổi mỗi năm ít 

nhất 500 lượt cán bộ, thành viên, người lao động đang làm 

việc tại HTX, THT và 50 lượt cán bộ, công chức, viên chức 

được đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn với mỗi lớp từ 3-5 ngày.  

 

 

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, còn có cơ chế hỗ trợ của 

Trung ương vì vậy số lượng người dự kiến cử đi đào 

tạo, bồi dưỡng ngắn hạn hằng năm như vậy là phù hợp. 

Trên thực tế, những năm qua hầu hết các lớp tập huấn, 

đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về KTTT được tổ chức 

trong thời gian khoảng 03 ngày/lớp. 
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- Tại điểm f về Kinh phí thực hiện: Mức kinh phí không đúng 

với quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 5 Thông tư số 

36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính (Thông tư 

này quy định mức chi thù lao tối đa: 2.000.000 

đồng/người/buổi (một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học). 

Đề nghị xem xét lại. 

Sở NN&PTNT 

 

Chi phí thù lao cho giảng viên được quy định tại Nghị 

quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam. Vì vậy, mức chi như dự thảo 

là phù hợp. 

6 Điểm 2.2, tiểu mục 2, mục V. Đào tạo dài hạn 

- Tại điểm b về Điều kiện hỗ trợ: Đề nghị bổ sung: "Đang 

công tác tại HTX ít nhất là 03 năm" 

 

 

 

 

 

 

- Tại điểm c và d về Nội dung và mức hỗ trợ: Theo Nghị 

quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND , 

ngân sách hỗ trợ tiền ăn, ở với mức hỗ trợ 07 triệu 

đồng/người/năm; theo đó, đề nghị chỉ quy định nội dung hỗ 

trợ tiền mua giáo trình; chi phí ăn, ở (như dự thảo), bổ sung 

nội dung, mức hỗ trợ đi và về (bỏ nội dung mức hỗ trợ về học 

phí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tại điểm c về Nội dung hỗ trợ: Đề nghị bổ sung đối tượng 

liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học, thời gian liên 

 

Sở Tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND huyện Quế 

Sơn 

 

Việc thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại HTX hiện đang 

gặp khó khăn. Do đó, việc đưa cán bộ tại chỗ đi đào tạo 

đại học là phương án tối ưu nhằm giải quyết bức xúc 

cho HTX trong vấn đề chuyên môn kỹ thuật. Vì vậy, cơ 

quan soạn thảo đề xuất điều kiện hỗ trợ là: Đang công 

tác tại HTX và có thời gian làm việc tại HTX ít nhất 01 

năm. 

 

Theo ý kiến của Sở Tài chính, thì mức hỗ trợ mỗi năm 

cho 01 người là 7,2 triệu đồng (không hỗ trợ học phí), 

trong khi hiện nay, mức hỗ trợ là 07 triệu 

đồng/người/năm. Trong giai đoạn 05 năm đến chỉ tăng 

200.000 đồng/người là quá ít, trong khi đó học phí ngày 

càng tăng; điều này lại thêm khó khăn cho HTX khi 

không thể đảm bảo điều kiện tài chính để hỗ trợ cho 

thành viên đi học. Bên cạnh đó, hiện nay các HTX cũng 

gặp không ít khó khăn khi không thu hút được cán bộ 

trẻ về làm việc tại HTX. Chính vì vậy, cơ quan soạn 

thảo xét thấy việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ, thành 

viên HTX đi học đại học là thuận tiện hơn nhằm đáp 

ứng nhu cầu bức thiết của HTX về chuyên môn, kỹ 

thuật, đặc biệt đối với những HTX chuyển đổi theo Luật 

HTX 2012. 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 
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thông là 03 năm. Đồng thời, điều chỉnh lại phần kinh phí thực 

hiện cho phù hợp. 

 

- Tại điểm c về Nội dung hỗ trợ: Đề nghị điều chỉnh:"05 năm 

đối với đào tạo dài hạn, 03 năm đối với đào tạo liên thông lên 

đại học". Vì thực tế hiện nay có 02 hình thức liên thông: liên 

thông từ CĐ lên ĐH là 02 năm, liên thông từ trung cấp lên 

ĐH là 03 năm. 

 

- Tại điểm d về Mức hỗ trợ: Nhằm giảm sự chênh lệch hỗ trợ 

giữa thu hút cán bộ trẻ về công tác tại HTX (144 triệu đồng) 

và hỗ trợ cán bộ HTX đi học (89 triệu đồng), đề nghị điều 

chỉnh: 

   + Mức hỗ trợ tiền ăn, ở tại KVI: từ 400.000 

đồng/người/tháng lên 600.000 đồng/người/tháng. 

   + Mức hỗ trợ tiền ăn, ở tại KVII: từ 500.000 

đồng/người/tháng lên 750.000 đồng/người/tháng. 

 

- Tại điểm e về Quy mô thực hiện: Đề nghị xem xét giảm quy 

mô thành viên của HTX xuống còn 100 thành viên để số 

lượng HTX hoạt động trong lĩnh vực này được tiếp cận cơ chế 

nhiều hơn. Vì hiện nay, các HTX mới thành lập hầu hết có 

quy mô thành viên từ 100 người trở xuống. 

 

- Tại điểm e và f về Quy mô và kinh phí thực hiện:  

     Các đối tượng được HTX cử đi học đại học dài hạn từ năm 

2021 thì hỗ trợ đến năm 2025 mới đủ 05 năm (thời gian hỗ trợ 

tối đa cho đối tượng học đại học), nếu HTX cử người đi học 

đại học từ năm 2022 trở đi thì đến năm 2025 các đối tượng 

được cử đi học đại học dài hạn sẽ không được hỗ trợ đủ 05 

năm (vì Nghị quyết hết hiệu lực). Như vậy, thời gian đào tạo 

còn lại cho HTX, đối tượng cử đi học tự lo kinh phí để đảm 

bảo hoàn thành khóa học (5 năm) sẽ gặp khó khăn (nhất là 

 

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

 

 

 

UBND huyện Đại Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở NN&PTNT 

 

 

 

 

 

Sở Tài chính 

 

 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 

 

 

 

Mức hỗ trợ của 02 chính sách này phải khác nhau, bởi lẽ 

chất của 02 đối tượng khác nhau. Một bên tự lo chi phí 

đi học, sau đó thu hút về HTX làm việc; còn một bên 

được tạo điều kiện, hỗ trợ chi phí đi học và trong quá 

trình đi học vẫn được HTX chi trả các chế độ. 

 

 

 

 

Đã giải trình tại điểm 1 mục V 

 

 

 

 

 

Cơ quan soạn thảo tiếp thu và sẽ tham mưu quy định cụ 

thể trong Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết để 

các đơn vị hướng dẫn HTX xây dựng kế hoạch cử người 

đi học đại học để bố trí dự toán kinh phí phù hợp. 
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những đối tượng được cử đi học vào những năm 2024, 2025). 

Do đó, để các đơn vị hướng dẫn các HTX cử người đi học đại 

học dài hạn, tham mưu phê duyệt danh sách được hỗ trợ đào 

tạo dài hạn (tập trung xét duyệt trong năm 2021, chậm nhất là 

năm 2022) và bố trí dự toán kinh phí thực hiện. Do đó, đề 

nghị sửa đổi, bổ sung về quy mô, kinh phí thực hiện như sau:  

     + Về quy mô: "Giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ tối đa 100 

người, trong đó, HTX từ 50  thành viên đến 300 thành viên 

được hỗ trợ tối đa 01 người; HTX trên 300 thành viên được 

hỗ trợ tối đa 02 người". 

 

 

 

 

 

     + Về kinh phí: Kinh phí thực hiện hỗ trợ cho 01 người học 

đại học tập trung với thời hạn 05 năm khoảng 36 triệu đồng. 

Kinh phí hỗ trợ hằng năm bình quân 01 người là 7,2 triệu 

đồng. Dự kiến kinh phí hỗ trợ bình quân mỗi năm là 720 triệu 

đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ từ năm 2021 đến hết năm 2025 là  

3.600 triệu đồng 

(Ghi chú: Mức hỗ trợ tiền mua giáo trình 1.000.000 

đồng/người; chi phí ăn, ở 500.000 đồng/người/tháng x 50 

tháng = 25.000.000 đồng (như dự thảo); đi và về cho 01 

người khoảng 02 triệu đồng/lần x 5 lần  10.000.000 đồng (dự 

kiến). Số người được cử đi học năm 2021 là 100 người. Kinh 

phí hỗ trợ bình quân mỗi năm là 720 triệu đồng = 36 triệu 

đồng : 5 năm x 100 người). 

 

 

 

 

 

 

Như đã giải trình tại điểm 1 mục V, căn cứ Thông tư 

01/2020/TT-BKHĐT, cơ quan soạn thảo chia quy mô 

thành viên HTX 02 loại (HTX có từ 300 thành viên trở 

xuống và HTX có trên 300 thành viên). Hiện nay, HTX 

thành lập theo Luật HTX 2012 thì số thành viên tương 

đối ít. Vì vậy, nếu đề xuất như Sở Tài chính thì các 

HTX này sẽ khó có thể đủ điều kiện để hưởng chính 

sách. 

 

Đã giải trình tại điểm 6, mục V. 

7 Tiểu mục 3, mục V. Thu hút cán bộ trẻ về làm việc HTX 

- Tại điểm b về Điều kiện hỗ trợ: Cần nêu thêm độ tuổi của 

người được thu hút là dưới 40 tuổi. 

 

- Trong Đề án chưa nêu cụ thể độ tuổi. Theo HTX Đại Chánh 

 

UBND huyện Đại Lộc 

 

 

HTX Đại Chánh 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 

Mục tiêu của chính sách này là thu hút cán bộ trẻ; với đề 
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nếu cán bộ trẻ có trình độ đại học hoặc cao đẳng phải dưới 45 

tuổi mới có chứ hiện nay đa số trẻ đã có công ăn việc làm ổn 

định nên rất khó tuyển dụng. 

 

xuất của HTX Đại Chánh thì độ tuổi 45 là hơi cao nên 

cơ quan soạn thảo thống nhất với đề xuất của UBND 

huyện Đại Lộc là dưới 40 tuổi, đây là độ tuổi phù hợp 

cho cả nam và nữ.  

 

 - Tại điểm b về Điều kiện hỗ trợ: Đề nghị điều chỉnh thành: 

"Tốt nghiệp các ngành phù hợp với ngành nghề đăng ký và 

nhu cầu của HTX".  

 

- Tại điểm c về Nội dung hỗ trợ: Quy định mốc 300 thành 

viên để hỗ trợ cho các HTX là quá cao. Đề nghị xem xét giảm 

quy mô thành viên của HTX xuống còn 100 thành viên để số 

lượng HTX hoạt động trong lĩnh vực này được tiếp cận cơ chế 

nhiều hơn. Vì, hiện nay, các HTX mới thành lập hầu hết có 

quy mô thành viên từ 100 người trở xuống. 

 

- Dự thảo là hỗ trợ 1 lần, đề nghị chia làm 2 lần hỗ trợ (lần 1 

vào năm thứ 2 và kết thúc vào năm thứ 5) để khắc phục tình 

trạng nhận hỗ trợ nhưng không thực hiện đủ 5 năm theo cam 

kết và số người thu hút cần phân bổ theo cách phân loại trên 

hoặc dưới 210 thành viên đối với các HTX nông nghiệp như 

dự thảo.  

 

- Tại điểm d về Mức hỗ trợ: Đề nghị thống nhất mức hỗ trợ tối 

đa cho 1 người bằng 30% mức lương tối thiểu vùng III tại thời 

điểm thực hiện chính sách nhân với hệ số lương khởi điểm ở 

trình độ đại học nhân với 60 tháng. Vì thực tế việc thu hút cán 

bộ trẻ về làm việc tại HTX thực hiện ở từng huyện, ít khi thu 

hút từ huyện khác nên việc hỗ trợ như nhau.  

 

- Tại điểm d về Mức hỗ trợ: Căn cứ Nghị quyết số 

124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND, mức hỗ trợ 

thu hút 01 người tốt nghiệp đại học về làm việc tại HTX bằng 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

 

Sở NN&PTNT 

 

 

 

 

 

 

UBND huyện Đại Lộc 

 

 

 

 

 

 

UBND huyện Quế 

Sơn 

 

 

 

 

 

Sở Tài chính 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 

 

Đã giải trình tại điểm 1 mục V 

 

 

 

 

 

 

Theo Nghị quyết 124 thì hiện nay chúng ta đang áp 

dụng hỗ trợ 1 lần cho đối tượng thụ hưởng. Trong giai 

đoạn đến, vẫn tiếp tục thực hiện hỗ trợ 1 lần khi đảm 

bảo đầy đủ các điều kiện quy định nhằm kịp thời khuyến 

khích, kêu gọi cán bộ trẻ có năng lực về làm việc tại 

HTX. 

 

Các huyện miền núi có nhiều khó khăn hơn nên cần có 

cơ chế trội hơn một mức để có thể thu hút cán bộ trẻ về 

làm việc. Nếu mức hỗ trợ miền núi và đồng bằng như 

nhau thì cán bộ trẻ ở miền núi vẫn muốn có cơ hội tìm 

việc ở những HTX ở đồng bằng hơn. 

 

 

Thống nhất quy định mức hỗ trợ ổn định cho cả giai 

đoạn thực hiện chính sách nhưng cơ quan soạn thảo đề 

nghị 02 mức như sau: 
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50% mức lương cơ sở nhân với HSL khởi điểm trình độ đại 

học, theo đó, các đối tượng thu hút cùng trong 01 năm nhưng 

do mức lương cơ sở thay đổi nên mức hỗ trợ là khác nhau, cụ 

thể: năm 2019, đối tượng thu hút trước ngày 01/7/2019 được 

hỗ trợ là 50% x 1.390.000 (mức lương cơ sở) x 2,34 (HSL 

khởi điểm ở trình độ ĐH) x 60 tháng = 97,57 triệu đồng, đối 

tượng thu hút từ ngày 01/7/2019 được hỗ trợ là 50% x 

1.490.000 (mức lương cơ sở) x 2,34 (HSL khởi điểm ở trình 

độ ĐH) x 60 tháng = 104,59 triệu đồng.  

     Theo NQ 27-NQ/TƯ ngày 21/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 

BCH TƯ khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong 

doanh nghiệp, thì từ năm 2021 chính sách tiền lương thay đổi 

(không còn HSL khởi điểm; mức lương tối thiểu vùng thay đổi 

theo lộ trình;...), để thuận lợi trong việc dự toán kinh phí thực 

hiện chính sách; thống nhất mức hỗ trợ cho người được thu 

hút về làm việc HTX (tránh trường hợp điều chỉnh Nghị quyết 

khi chính sách tiền lương mới được ban hành, người về HTX 

làm việc trước được hỗ trợ ít hơn người về HTX làm việc 

sau,...) đề nghị quy định mức hỗ trợ ổn định cho cả giai đoạn 

thực hiện chính sách (2012-2025), như sau: 

     + Mức hỗ trợ thu hút cho 01 người tốt nghiệp đại học về 

làm việc tại HTX khu vực I là 105 triệu đồng/người.  

     + Mức hỗ trợ thu hút cho 01 người tốt nghiệp đại học về 

làm việc tại HTX khu vực II là 120 triệu đồng/người.  

 

- Tại điểm e về Quy mô thực hiện: Đề nghị điều chỉnh thành: 

"Hằng năm thu hút ít nhất 20 người có trình độ đại học về lại 

việc tại các HTX". Viết như vậy, hằng năm chúng ta có thể hỗ 

trợ hơn 20 người.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

 

 

 

 

     + Mức hỗ trợ thu hút cho 01 người tốt nghiệp đại học 

về làm việc tại HTX khu vực I là 110 triệu đồng/người.  

     + Mức hỗ trợ thu hút cho 01 người tốt nghiệp đại học 

về làm việc tại HTX khu vực II là 120 triệu đồng/người.  

     Hiện nay, theo Nghị quyết 124 thì mức hỗ trợ là 

104,59 triệu đồng/người. Sở Tài chính đề xuất mức hỗ 

trợ là 105 triệu đồng/người đối với các địa phương ở 

đồng bằng là quá thấp trong 05 năm đến. Vì vậy, cơ 

quan soạn thảo đề nghị tăng lên là 110 triệu đồng/người 

đối với các địa phương đồng bằng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực hiện Nghị quyết 124, trong giai đoạn qua chỉ thu 

hút được 19 người về làm việc tại HTX ở vị trí lãnh đạo, 

quản lý. Theo dự thảo cho giai đoạn đến, cơ quan soạn 

thảo không quy định phải thu hút cán bộ trẻ về làm vị trí 

lãnh đạo, quản lý nên việc thu hút cán bộ trẻ về làm việc 

tại HTX sẽ khả thi hơn thời gian qua và xét thấy số 

lượng thu hút như vậy là phù hợp. 
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- Tại điểm f về Kinh phí thực hiện: Đề nghị nên chi tiết cụ thể 

ra kinh phí hỗ trợ cho 01 người ở KVI là bao nhiêu, KVII là 

bao nhiêu. 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

Cơ quan soạn thảo quy định mức hỗ trợ cụ thể cho từng 

đối tượng. Tuy nhiên, khi khái toán kinh phí thực hiện, 

cơ quan soạn thảo chỉ tính mức hỗ trợ cao nhất. 

8 Tiểu mục 4, mục V. Chính sách tính dụng 

- Tại điểm a về Đối tượng hỗ trợ: Đề nghị điều chỉnh 

thành:"Các Liên hiệp HTX, HTX, THT có nhu cầu, có dự án 

vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ" 

 

- Tại điểm d về Mức hỗ trợ: Đề nghị điều chỉnh thành: "Mức 

hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất thực tế cho vay trong hạn của 

Ngân hàng thương mại so với lãi suất cho vay của Quỹ hỗ trợ 

phát triển HTX tỉnh QN; hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất 

tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ 

nhưng tối đa không quá 01 tỷ đồng/HTX. Thời gian được hỗ 

trợ lãi suất (tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo Hợp đồng tín 

dụng với Ngân hàng thương mại) tối đa là 05 năm đối với các 

dự án vay đầu tư sản xuất và tối đa 03 năm đối với dự án vay 

đầu tư kinh doanh dịch vụ". 

 

- Chính sách này rất khó tiếp cận vì các HTX không có tài sản 

thế chấp tại các Ngân hàng thương mại, nên đề nghị vốn tập 

trung về Quỹ hỗ trợ phát triển HTX để cho HTX vay. 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

 

Sở Tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND huyện Đại Lộc 

 

HTX, LH HTX được gọi chung là HTX, đã quy định tại 

đối tượng áp dụng. 

 

 

Tiếp thu chỉnh sửa một số ý; theo Nghị quyết 124 thì 

mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất không quá 01 tỷ 

đồng/01 dự án. Tuy nhiên, với việc HTX ngày càng phát 

triển thì nhu cầu vay vốn sẽ lớn và 01 HTX có thể triển 

khai nhiều hơn 01 dự án. Vì vậy, nhằm tạo điều kiện 

cho HTX có vốn để phát triển sản xuất, cơ quan soạn 

thảo đề xuất mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất không 

quá 02 tỷ đồng/HTX. 

 

 

 

Trên thực tế, HTX muốn vay vốn tại Quỹ hỗ trợ phát 

triển HTX cũng phải có tài sản thế chấp. 

9 Tiểu mục 5, mục V. Thành lập mới, củng cố tổ chức HTX, 

THT 

- Tại điểm a về Đối tượng hỗ trợ: Đề nghị bổ sung thêm Liên 

hiệp HTX 

 

- Tại điểm a về Đối tượng hỗ trợ: Đề nghị bỏ từ Tổ hợp tác vì 

số lượng thành viên ít (2 thành viên), thủ tục đăng ký đơn 

giản, chỉ đăng ký chứng thực hợp đồng hợp tác tại UBND xã. 

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

UBND huyện Đại Lộc 

 

 

HTX, LH HTX được gọi chung là HTX, đã quy định tại 

đối tượng áp dụng. 

 

Thống nhất không hỗ trợ THT. 
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 - Tại điểm b về Điều kiện hỗ trợ: Đề nghị bỏ chính sách hỗ trợ 

thành lập mới HTX, THT để đầu tư kinh phí hỗ trợ các nội 

dung phục vụ sản xuất kinh doanh của HTX. Trường hợp cơ 

chế vẫn giữ nguyên nội dung hỗ trợ này thì bổ sung thêm điều 

kiện cần là “Các HTX  được hỗ trợ sau 01 năm thành lập với 

kết quả sản xuất, kinh doanh hiệu quả hoặc có triển vọng phát 

triển”. Đây là một giải pháp chế tài nhằm tránh tình trạng các 

HTX được thành lập để hưởng cơ chế hỗ trợ. 

 

Sở NN&PTNT Thống nhất không hỗ trợ cho đối tượng là THT vì quy 

mô nhỏ và khó kiểm soát, quản lý. Hiện nay, UBND cấp 

xã quản lý THT theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP 

ngày 10/10/2019 của Chính phủ. 

Không thống nhất hỗ trợ sau 01 năm thành lập vì mục 

tiêu của chính sách là hỗ trợ kịp thời nhằm khuyến 

khích, động viên; đồng thời, góp phần giải quyết một 

phần khó khăn ban đầu khi thành lập HTX. HTX sẽ 

được hỗ trợ nếu đảm bảo các điều kiện và hồ sơ, chứng 

từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định.  

 

 - Tại điểm d về Mức hỗ trợ: Đề nghị điều chỉnh, bổ sung: "Hỗ 

trợ theo chi phí thực tế phát sinh (có hóa đơn, chứng từ chi 

hợp pháp, hợp lệ), nhưng tối đa không quá 05 triệu đồng/tổ 

hợp tác; 15 triệu đồng/HTX, Liên hiệp HTX (kể cả đơn vị hợp 

nhất, sáp nhập)".  

 

 

 

- Đề nghị bỏ phần hỗ trợ 10 triệu đồng/THT 

Sở Tài chính 

 

 

 

 

 

 

 

UBND huyện Đại Lộc 

Thống nhất điều chỉnh ý thứ nhất; bỏ hỗ trợ đối với 

THT; đối với HTX và LHHTX vẫn giữ mức như dự 

thảo vì hiện nay thành lập mới HTX được hỗ trợ 15 

triệu đồng/HTX, trong giai đoạn đến cần nâng mức này 

lên cho phù hợp với thực tế; đồng thời, đối với trường 

hợp hợp nhất, sáp nhập chỉ nên hỗ trợ bằng ½ mức hỗ 

trợ thành lập mới. 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 - Tại điểm e về Quy mô thực hiện: Đề nghị điều chỉnh thành: 

"Mỗi năm hỗ trợ thành lập mới ít nhất 50 THT, 35 HTX".  

Liên minh HTX tỉnh Cơ quan soạn thảo điều chỉnh số HTX thành lập mới 

được hỗ trợ mỗi năm khoảng 40 HTX để phù hợp với 

mục tiêu phát triển HTX. 

10 Tiểu mục 6, mục V. Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật 

- Tại điểm b về Điều kiện hỗ trợ: Đề nghị điều chỉnh thành: 

"HTX tổ chức hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 

2012".  

 

 

UBND huyện Quế 

Sơn 

 

Bỏ nội dung này vì đã quy định ở Điều kiện hỗ trợ 

chung 

 - Đề nghị bỏ nội dung: "HTX thành lập, tổ chức và hoạt động 

theo quy định của Luật HTX năm 2012". Vì đã quy định tại 

mục III (Điều kiện hỗ trợ chung).  

Sở Tài chính Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 
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 - Đề nghị điều chỉnh thành:"HTX tổ chức và hoạt động theo 

quy định của Luật HTX năm 2012".  

 

Liên minh HTX tỉnh Bỏ nội dung này vì đã quy định ở Điều kiện hỗ trợ 

chung 

 - Tại điểm b về Điều kiện hỗ trợ: Đề nghị điều chỉnh thành: 

"Dự án kết cầu hạ tầng của HTX phải phù hợp nhu cầu hoạt 

động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của HTX".  

 

Liên minh HTX tỉnh Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 - Tại điểm b về Điều kiện hỗ trợ: Tại gạch đầu dòng thứ 5, đề 

nghị điều chỉnh thành: 

     + Đ/v HTX trên 210 thành viên được hỗ trợ tối đa 3 lần 

trong cả giai đoạn (2021-2025)  

     + Đ/v HTX từ 141-210 thành viên được hỗ trợ tối đa 2 lần 

trong cả giai đoạn (2021-2025)  

     + Đ/v HTX từ 70-140 thành viên được hỗ trợ tối đa 1 lần 

trong cả giai đoạn (2021-2025)  

     + Đ/v HTX dưới 70 thành viên được hỗ trợ tối đa 1 lần 

trong cả giai đoạn (2021-2025), tối đa 70% kinh phí thực hiện 

nhưng không quá 200 triệu đồng như đối với HTX thanh niên 

khởi nghiệp.  

 

- Tại điểm d về Mức hỗ trợ: Đề nghị điều chỉnh thành: Mức 

hỗ trợ tối đa 80% tổng mức đầu tư tất cả các công trình của 01 

HTX trong một lần hỗ trợ. 

UBND huyện Đại Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND huyện Đại Lộc 

Không tiếp thu vì phân chia quy mô thành viên không 

phù hợp quy định, hơn nữa, nguồn ngân sách tỉnh còn 

khó khăn nên khó đảm bảo chi phí thực hiện; ngoài ra, 

còn có cơ chế chính sách của trung ương hỗ trợ cho nội 

dung này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thống nhất như đã giải trình ở trên 

11 Tiểu mục 7, mục V. Ứng dụng công nghệ thông tin 

- Tại điểm b về Điều kiện hỗ trợ: Đề nghị bỏ nội dung gạch 

đầu dòng thứ 1 

 

- Tại điểm e. Quy mô thực hiện: Đề nghị nâng lên mỗi năm hỗ 

trợ khoảng 18 HTX (mỗi huyện 01 HTX để nhân rộng mô 

hình).  

 

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 

Chỉ hỗ trợ cho những HTX thật sự có nhu cầu và duy trì 

nuôi sống trang web để phục vụ hoạt động quảng bá, 

trao đổi mua bán hàng hóa và phải đảm bảo các điều 

kiện đã quy định. Chính vì vậy, cơ quan soạn thảo đề 

xuất mỗi năm khoảng 10 HTX và không nhất thiết phải 
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- Hiện nay, các HTX hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau 

nên hằng năm các HTX từng bước luôn có kế hoạch đầu tư và 

trang bị hệ thống trang thiết bị kỹ thuật - công nghệ thông tin 

khác nhau để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh dịch vụ 

tại HTX. Vì vậy, ngoài việc hỗ trợ HTX xây dựng 01 trang 

Website, nên cần thiết phải có chính sách hỗ trợ đầu tư hệ 

thống trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ thông tin cho HTX. 

 

 

 

Qũy tín dụng nhân 

dân Điện Dương, Quỹ 

tín dụng nhân dân Gò 

Nổi 

 

quy định mỗi huyện có 01 HTX được hỗ trợ vì cũng có 

thể có huyện không có HTX đáp ứng các tiêu chí đưa ra. 

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 360 HTX đang hoạt 

động, để hỗ trợ hệ thống trang thiết bị kỹ thuật và công 

nghệ thông tin cho HTX thì cần phải có nguồn kinh phí 

rất lớn. Tuy nhiên, với dự báo tình hình kinh tế sẽ khó 

khăn trong những năm đến, nên tỉnh chỉ tập trung hỗ trợ 

những chính sách thiết yếu để góp phần thúc đẩy phát 

triển KTTT. 

12 Tiểu mục 8, mục V. HTX thanh niên khởi nghiệp 

- Tại điểm b về Điều kiện hỗ trợ: Điều kiện được nhận hỗ trợ 

của HTX thanh niên khởi nghiệp về cơ bản trùng với các điều 

kiện quy định tại mục về Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; 

trong khi đó mức hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất lại thấp hơn so 

với quy định tại mục 6. Vậy, đối với những HTX nông nghiệp 

do thanh niên khởi nghiệp, họ có thể không muốn tiếp cận nội 

dung hỗ trợ này mà chờ HTX đi vào hoạt động tối thiểu 01 

năm mới đề nghị hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất để có lợi hơn. 

Do đó, đề nghị xem xét lại việc quy định điều kiện, nội dung, 

mức hỗ trợ đảm bảo sao cho không trùng lặp, có tính khác biệt 

và đột phá hơn so với những HTX được thành lập không phải 

là đối tượng thanh niên. 

 

- Đề nghị bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ là những thanh niên 

tốt nghiệp cao đẳng; không nên quy định cứng nhắc chỉ 

những thanh niên tốt nghiệp đại học mới được hỗ trợ. 

 

- Tại điểm b về Điều kiện hỗ trợ: Đề nghị điều chỉnh thành: 

"HTX được vận động, sáng lập, tham gia thành lập bởi những 

thanh niên tốt nghiệp ĐH làm lãnh đạo, quản lý, điều hành 

HTX".  

 

Sở NN&PTNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở NN&PTNT 

 

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

 

     Điều kiện hỗ trợ của chính sách này hoàn toàn khác 

với chính sách đầu tư hạ tầng kỹ thuật.  

     Nội dung hỗ trợ: cơ quan soạn thảo sẽ viết lại câu 

chữ rõ ràng hơn nhằm tránh sự hiểu nhầm của người 

đọc. Mục đích của cơ quan soạn thảo muốn động viên, 

khuyến khích các bạn trẻ có nguyện vọng khởi nghiệp, 

thành lập HTX để hoạt động kinh doanh. Nội dung hỗ 

trợ chủ yếu tập trung vào trang thiết bị, máy móc, bàn 

ghế, các cơ sở vật chất ban đầu,… để đảm bảo điều kiện 

cơ bản cho HTX có thể đi vào hoạt động 

 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 
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13 Tiểu mục 9, mục V. Về đất đai 

- Đề nghị hướng dẫn cụ thể hơn việc thực hiện cấp, cho thuê, 

miễn tiền thuê đất dài hạn đối với HTXNN có nhu cầu sử 

dụng đất và thực hiện tích tụ ruộng đất để phục vụ sản xuất là 

căn cứ vào các quy định của các văn bản pháp quy nào của 

tỉnh và TƯ để triển khai thực hiện.  

 

- Hiện nay chính sách hỗ trợ đất đai cho HTX còn rất chung 

chung, các cấp chính quyền địa phương lúng túng và khó khăn 

cho các hợp tác xã. Đề nghị bổ sung và cụ thể hơn về chính 

sách hỗ trợ đất đai để tạo điều kiện cho các HTX hoạt động.  

 

UBND huyện Đại Lộc 

 

 

 

 

 

HTX nông nghiệp 

Châu Phát 

 

Đối với việc thực hiện các quy định về đất đai, các địa 

phương có thể liên hệ, trao đổi với cơ quan chuyên môn 

để được hướng dẫn thực hiện theo các quy định của 

pháp luật. Riêng đối với HTX nông nghiệp sử dụng đất 

làm mặt bằng xây dựng trụ sở HTX, sân phơi, nhà kho; 

xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất 

nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối 

được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn 

thuê (điểm g khoản 1 điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

thuê đất, thuê mặt nước). 

Cơ quan soạn thảo mong muốn nhận được ý kiến tham 

gia của các cơ quan chuyên môn liên quan đến lĩnh vực 

này (Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở NN&PTNT). 

Tuy nhiên, các cơ quan này không có ý kiến tham gia. 

14 Mục VI. Nguồn kinh phí 

- Đề nghị bổ sung thêm nguồn kinh phí tuyên truyền 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

Kinh phí tuyên truyền đã được cấp trực tiếp cho các đơn 

vị, các huyện trong dự toán được giao hằng năm. 

  

- Nhu cầu kinh phí hằng năm là 22.983.000.000 đồng cho cơ 

chế, chính sách này là quá cao (trong khi đó nguồn kinh phí 

hỗ trợ OCOP hằng năm được tỉnh bố trí khoảng 9 tỷ 

đồng/năm; khuyến công khoảng 6 tỷ đồng/năm) đối với tình 

hình hiện nay do vẫn còn ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo 

dài nên hạn chế các nội dung mà các chương trình khác đang 

triển khai thực hiện như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo 

(Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực); xây dựng website...(ứng 

dụng công nghệ thông tin); đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật...   

 

Sở Công Thương 

 

Qua giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện cơ 

chế chính sách phát triển HTX theo Nghị quyết 124, 

HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết mới thay thế 

Nghị quyết 124, trong đó vẫn tiếp tục giữ lại một số 

chính sách như đào tạo, thu hút, thành lập mới, hạ tầng 

kỹ thuật,… theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, 

nâng mức hỗ trợ và sửa đổi điều kiện hỗ trợ thuận lợi 

hơn. Trên tinh thần đó, cơ quan soạn thảo đã xây dựng 

Đề án với các chính sách hỗ trợ cần thiết nhằm tạo đòn 

bẫy hỗ trợ HTX phát triển vững mạnh hơn. 

15 Phần V. Tổ chức thực hiện 

- Để thống nhất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đưa về 

một đầu mối, kính đề nghị Ban soạn thảo đưa nội dung tổ 

 

Liên minh HTX tỉnh 

 

 

Sau khi Nghị quyết mới được thông qua, cơ quan soạn 

thảo sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định triển 
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chức triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp 

vụ cho các chức danh, thành viên, người lao động trong Liên 

hiệp HTX, HTX, THT về một đầu mối là Liên minh HTX 

tỉnh.  

 

 

- Tại mục 5, gạch đầu dòng thứ 2, đề nghị bổ sung cụm từ: 

"Chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh triển khai thực hiện 

chương trình khuyến nông đến các HTX, THT.... giới thiệu và 

quảng bá sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

Liên minh HTX tỉnh 

khai thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, 

địa phương thực hiện các chính sách theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

    

 - Tại mục 7, đề nghị bổ sung Sở Y tế, Sở TN&MT.... vì thực 

tế, trên địa bàn tỉnh còn có các HTX phi nông nghiệp trên các 

lĩnh vực y tế, môi trường. 

     Đồng thời đề nghị giao việc tổ chức triển khai thực hiện cơ 

chế hỗ trợ về cơ quan chủ trì là Sở NN&PTNT tỉnh, không 

phân công nhiệm vụ chồng chèo; cụ thể như: tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, thành viên HTX và thực hiện các chính 

sách hỗ trợ cho các đối tượng đi học theo quy định.  

 

UBND huyện Quế 

Sơn 

Tiếp thu bổ sung Sở Y tế vào dự thảo. Đối với đề xuất 

giao Sở NN&PTNT tỉnh là cơ quan chủ trì thực hiện cơ 

chế chính sách, cơ quan soạn thảo sẽ báo cáo UBND 

tỉnh để có sự phân giao nhiệm vụ phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. 

 

 - Tại mục 10, gạch đầu dòng thứ 3, đề nghị điều chỉnh: "Chủ 

trì, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,… theo quy định; chính 

sách hỗ trợ thành lập mới THT, HTX, Liên hiệp HTX". Đồng 

thời bổ sung thêm nhiệm vụ: "Chủ động phối hợp với Sở 

KHĐT hằng năm xây dựng kế hoạch về nguồn kinh phí hỗ trợ 

và đầu tư cho các THT, HTX theo các nội dung của Đề án".  

 

Liên minh HTX tỉnh Tiếp thu một số ý và chỉnh sửa dự thảo 

 - Tại mục 13, đề nghị bổ sung và viết lại: "UBMT Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị- xã hội và các tổ chức 

hội của tỉnh: Thực hiện công tác phối hợp, tuyên truyền, vận 

động các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập 

thể, phát triển HTX trong giai đoạn mới".  

UBMT Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 
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16 Một số nội dung khác 

- Đề nghị xem xét bổ sung cơ chế hỗ trợ để thúc đẩy hình 

thành và phát triển các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, cụ thể: 

     + Đối với các nội dung chính sách hỗ trợ kết cấu hạ tầng 

kỹ thuật ở mục 6 trang 31 và hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ sản xuất ở mục 8 trang 33 như đã dự 

thảo đề nghị nâng mức hỗ trợ cao hơn từ 10% - 20% so với 

các HTX nông nghiệp thông thường. 

     + Đồng thời bổ sung một số chính sách ưu đãi cho HTX 

ứng dụng công nghiệp cao như: Chính sách hỗ trợ ứng dụng 

công nghệ cao theo danh mục công nghệ cao trong nông 

nghiệp được quy định tại Quyết định 738/QĐ-BNN-KHCN 

ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, mức hỗ trợ tối 

đa cho mỗi danh mục là 50% tổng kinh phí đầu tư nhưng 

không quá 200 triệu đồng. 

 

- Đề nghị nghiên cứu cơ chế chính sách áp dụng cho HTX 

nông nghiệp phân thành hai loại: HTX nông nghiệp chuyển 

đổi theo Luật HTX năm 2012 và HTX nông nghiệp thành lập 

mới sau khi có Luật HTX năm 2012. Bởi vì quy mô (số lượng 

thành viên), tính chất hoạt động (tính phục vụ đối với thành 

viên và nông dân), nội dung hoạt động (số lượng các loại dịch 

vụ phục vụ trong HTX),...giữa hai loại HTX (chuyển đổi và 

thành lập mới) là rất khác nhau. Do vậy, nội dung hỗ trợ, mức 

hỗ trợ đối với hai loại HTX này cũng phải khác nhau. 

 

- Đề nghị bổ sung thêm 02 chính sách của QĐ 46/2014/QĐ-

UBND của UBND tỉnh, đó là: 

     + Hỗ trợ đội ngũ quản lý chủ chốt làm việc lâu năm trong 

HTX khi nghỉ việc. Điều kiện được hỗ trợ các HTXNN phải 

thành lập trước năm 2012, mức hỗ trợ như QĐ 46/2014/QĐ-

UBND của UBND tỉnh.  

 

Sở NN&PTNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở NN&PTNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND huyện Đại Lộc 

 

 

 

 

 

 

     Đối với HTX có ứng dụng đổi mới công nghệ, nếu 

đảm bảo các điều kiện thì sẽ được hưởng các chính sách 

theo quy định tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam.  

     Với đề xuất của Sở NN&PTNT, đồng nghĩa với việc 

các HTX NN ứng dụng công nghệ cao sẽ hưởng 02 lần 

chính sách, như vậy là không phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo quy định Luật HTX 2012, HTX chuyển đổi hay 

HTX thành lập mới đều hoạt động theo Luật HTX năm 

2012. Vì vậy, nguyên tắc tổ chức và hoạt động như 

nhau, chỉ khác nhau về số lượng thành viên. Tuy nhiên, 

để thấy được sự quan tâm đối với HTX có số lượng 

thành viên nhiều, cơ quan soạn thảo đã xây dựng một số 

chính sách theo quy mô thành viên và địa bàn. 

 

 

 

Việc không tiếp tục áp dụng 2 chính sách như đề xuất 

của UBND huyện Đại Lộc đã được cơ quan soạn thảo 

giải trình tại điểm 4, mục III và được đánh giá trong dự 

thảo Đề án. 
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     + Hỗ trợ thuế TNDN: Điều kiện được hỗ trợ là các 

HTXNN thành lập trước năm 2012, có mức thuế TNDN nộp 

50 triệu đồng trở lên và không lập dự án để được hỗ trợ. 

 

- Đề nghị  tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ thuế thu nhập 

doanh nghiệp cho HTX bởi vì số thuế TNDN của từng HTX 

nộp hằng năm là khác nhau, có những HTX hằng năm nộp 

TNDN từ 100 triệu đồng trở lên nên rất cần sự hỗ trợ lại 50% 

số thuế TNDN phải nộp và đã nộp nên việc lập hồ sơ đề nghị 

hỗ trợ lại thuế thu nhập là rất cần thiết, nhất là các HTX phi 

nông nghiệp để có điều kiện tài chính đầu tư hệ thống trang 

thiết bị kỹ thuật và công nghệ thông tin.  

 

 

 

 

Quỹ tín dụng nhân 

dân Điện Dương, Quỹ 

tín dụng nhân dân Gò 

Nổi, Quỹ tín dụng 

nhân dân Tây Điện 

Bàn 

 

 

 

 

 

Việc không tiếp tục thực hiện chính sách này đã được 

giải trình tại điểm 4, mục III 

17 Ý kiến của cơ quan thẩm định 

- Về chính sách tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về 

HTX, THT chưa được rõ ràng vì mới có nội dung hỗ trợ, chưa 

nêu hình thức hỗ trợ cụ thể. 

- Điều 13 dự thảo Nghị quyết nên viết lại tên gọi là “Một số 

chính sách khác”. 

- Tại khoản 5, Điều 15 dự thảo viết: “Nghị quyết này có hiệu 

lực kể từ ngày 01/01/2021”, tuy nhiên, theo quy định tại Điều 

151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì 

thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL của HĐND là không 

sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Do đó, cần căn cứ 

vào thời điểm ký ban hành để quy định thời điểm có hiệu lực 

cho phù hợp. 

 

Sở Tư pháp 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

Tiếp thu, điều chỉnh dự thảo 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 652/SKHĐT-KTN ngày 19/4/2021 của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy 
định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2025. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu nội dung dự thảo Nghị quyết với 
quy định của pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
ngày 22/11/2019.

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

3. Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015.
4. Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012.
5. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019.
6. Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 
21/11/2013 của Chính phủ.

7. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

8. Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác.
9. Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 
09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX 
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

10. Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-
2025.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thống nhất về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết.
2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với 

quy định của pháp luật hiện hành
2.1. Thẩm quyền ban hành



Hiện nay, chưa có văn bản QPPL của Trung ương quy định cụ thể HĐND tỉnh 
ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Do đó, HĐND tỉnh có 
thể vận dụng Luật Hợp tác xã; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; khoản 
9, Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của 
HĐND tỉnh “h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có 
tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách 
do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân 
đối của ngân sách địa phương”; khoản 3, Điều 21 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 
21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách 
nhà nước và khoản 4, Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015: “…4. Biện 
pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương” để quyết định ban hành Nghị quyết.

2.2. Nội dung dự thảo Nghị quyết
Trên cơ sở vận dụng các nội dung hỗ trợ tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 

13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và khả năng cân đối ngân sách địa phương, ý 
kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương (03 lần) và ý kiến tham gia 
trực tiếp tại các cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu 
và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. Sở Tư pháp cơ bản thống nhất với nội dung dự 
thảo Nghị quyết và có thêm một số ý kiến như sau:

- Căn cứ ban hành: Bổ sung thêm “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020”; viết lại cụm từ “Căn cứ Nghị quyết 
số 134/NQ-CP” thành “Thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP”, cụm từ “Căn cứ Quyết 
định số 1804/QĐ-TTg” thành “Thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg”. 

- Điều 4 có viết “Nâng cao năng lực, nhận thức cho các khu vực KTTT ….; xúc 
tiến thương mại, mở rộng thị trường thực hiện theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg …”, 
nên nghiên cứu viết lại cho rõ ràng và cụ thể hơn theo hướng như sau: “Nâng cao năng 
lực, nhận thức cho các khu vực KTTT (riêng nội dung đào tạo đối với thành viên, 
người lao động đang làm việc tại HTX do ngân sách địa phương hỗ trợ theo Điều 7 
Nghị quyết này)….; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường (riêng kinh phí tham gia 
hội chợ, triển lãm trong nước; kinh phí thuê địa điểm và vận hành một số điểm giới 
thiệu, bán sản phẩm cho các tổ chức kinh tế tập thể do ngân sách địa phương hỗ trợ) 
thực hiện theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg …”.

- Nghiên cứu bổ sung thêm đối tượng vào Điều 10 dự thảo “HTX hoạt động 
kém hiệu quả hoặc có nhu cầu phát triển, mở rộng”.

- Khoản 3, Điều 15 nên viết lại như sau: “3. Đối với các tổ chức, cá nhân đã và 
đang được cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 
30/7/2008 của HĐND tỉnh về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2015; Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của 
UBND tỉnh ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX trên địa 
bàn tỉnh theo Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND, trước ngày Nghị quyết này có hiệu 
lực được tiếp tục áp dụng theo thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 113/2008/NQ-
HĐND và Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND, không thuộc đối tượng điều chỉnh của 
Nghị quyết này.”

- Nghiên cứu bổ sung vào các chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đối với nội 
dung ngân sách “Kinh phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước; kinh phí thuê địa 



điểm và vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản phẩm cho các tổ chức kinh tế tập 
thể”.

- Khoản 5, Điều 15 viết “Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày…tháng...năm 2021” là phù hợp, tuy nhiên cần lưu ý, thời điểm có hiệu lực của 
Nghị quyết không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua.

- Mặc dù dự thảo Nghị quyết đã dự thảo nguyên tắc áp dụng, tuy nhiên để đảm 
bảo tính khả thi của Nghị quyết sau khi được ban hành, tránh trùng lặp về chính sách 
hỗ trợ, đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiến hành rà soát kỹ các cơ chế, chính sách hỗ 
trợ tại dự thảo Nghị quyết với các chính sách hỗ trợ liên quan đã được HĐND tỉnh 
ban hành.

2.3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày
Thể thức và kỹ thuật trình bày dự thảo Nghị quyết đề nghị thực hiện đúng theo 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Mẫu số 16 - Phụ lục I ban hành 
kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP.

III. KẾT LUẬN
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiếp thu các nội dung thẩm định tại 

Mục II của Báo cáo này để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết và hồ sơ (bổ sung dự thảo 
Tờ trình của UBND tỉnh) trước khi trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, đồng thời gửi 
Sở Tư pháp Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để theo dõi.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết quy định 
cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, giai 
đoạn 2021-2025./.
                                                    
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở KHĐT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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BÁO CÁO

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển
kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1565/SKHĐT-KTN ngày 05/10/2020 của
Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh
về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam,
giai đoạn 2021-2025. Sau khi nghiên cứu, đối chiếu nội dung dự thảo Nghị quyết
với quy định của pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22/11/2019.

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015.

3. Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015.
4. Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012.
5. Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định

chi  tiết  một  số điều của  Luật  Hợp tác xã;  Nghị  định số  107/2017/NĐ-CP ngày
15/9/2017  của  Chính  phủ  sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Nghị  định  số
193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

6. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

7. Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp
tác.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thống nhất về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị

quyết.

2.  Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết
với quy định của pháp luật hiện hành

2.1. Thẩm quyền ban hành
Hiện nay, chưa có văn bản QPPL của Trung ương quy định cụ thể HĐND tỉnh

ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Do đó, HĐND tỉnh có
thể vận dụng Luật Hợp tác xã; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, quy định nhiệm vụ, quyền
hạn của HĐND tỉnh “h) Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm
vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi
ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ

Quảng Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2020Số: 164/BC-STP



phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với
khả  năng  cân  đối  của  ngân  sách  địa  phương”;  khoản  3,  Điều  21  Nghị  định
163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Ngân sách nhà nước và khoản 4, Điều 27 Luật Ban hành văn bản
QPPL năm 2015: “…4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát
triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

2.2. Nội dung dự thảo Nghị quyết
Nội dung dự thảo Nghị quyết đã được các cơ quan, đơn vị và Sở Tài chính

tham gia góp ý cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, giải trình để hoàn chỉnh
dự thảo. Do đó, Sở Tư pháp cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết và
có thêm một số ý kiến như sau:

- Về chính sách tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về Hợp tác xã, tổ
hợp tác chưa được rõ ràng, vì mới có nội dung hỗ trợ, chưa nêu hình thức hỗ trợ cụ
thể.

- Điều 13 dự thảo nên viết lại tên gọi là “Một số chính sách khác”.
- Tại khoản 5, Điều 15 dự thảo viết: “Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày

01 tháng 01 năm 2021”, tuy nhiên, theo quy định tại Điều 151 Luật Ban hành văn
bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì thời điểm có hiệu lực của văn bản QPPL của
HĐND là không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Do đó, cần căn cứ vào
thời điểm ký ban hành để quy định thời điểm có hiệu lực cho phù hợp.

  
2.3. Về thể thức và kỹ thuật trình bày
Thể thức và kỹ thuật trình bày dự thảo Nghị quyết đề nghị thực hiện đúng

theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và
Mẫu số 16 - Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định. 

III. KẾT LUẬN
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiếp thu các nội dung thẩm định

tại Mục II của Báo cáo này để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trước khi trình UBND
tỉnh trình HĐND tỉnh, đồng thời gửi Sở Tư pháp Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến
thẩm định để theo dõi.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết về cơ
chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, giai
đoạn 2021-2025./.

Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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