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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

về sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND 
ngày 12 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân 

Qua xem xét Tờ trình số 1239/TTr-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh về 
đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 
45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư 
dân, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

1. Về nội dung tờ trình 
Tại kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh Khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 

45/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng 
Nam. Sau gần 9 năm triển khai thực hiện, từ nguồn vốn ngân sách cấp và vốn huy 
động, Quỹ đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực tàu cá hoạt động 
tại vùng biển xa; hình thành và phát triển nhiều mô hình liên kết sản xuất trên biển; 
kịp thời hỗ trợ, giúp ngư dân khắc phục rủi ro, yên tâm bám biển, góp phần củng 
cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo1. Đến nay, Luật Thủy sản và 
các văn bản, quy định của Trung ương liên quan ra đời đã có sự điều chỉnh về 
phương thức quản lý tàu biển2, bổ sung quy định về bằng cấp, cơ chế về hỗ trợ chi 
phí Bảo hiểm tạm dừng. Hơn nữa, hoạt động tiêu thụ hải sản không thuận lợi3, quy 
mô nguồn vốn của Quỹ còn những hạn chế... Vì vậy, một số nội dung quy định tại 
Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND không còn phù hợp với thực tiễn và quy định pháp 
luật hiện hành. Do vậy, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, 
bổ sung Nghị quyết 45/2012/NQ-HĐND là cần thiết và phù hợp thẩm quyền quy 
định.

Qua rà soát nội dung UBND tỉnh trình, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy:  
UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh nâng hạn mức, mở rộng phạm vi cho vay, đối tượng 
ưu tiên hỗ trợ so với quy định trước đây4 để đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế 
và quy định pháp luật hiện hành, theo hướng ưu tiên khuyến khích đánh bắt xa 
bờ nhằm khai thác hợp lí và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đồng thời, góp phần bảo vệ 

1 Đã cho vay đóng mới 94 tàu với công suất từ 409 CV trở lên; hỗ trợ các ngư dân làm việc trên tàu và các chủ tàu bị 
tai nạn do sự cố bị tàu lạ đâm va, bị thiên tai, hỗ trợ chi phí thiết kế cho 61 tàu đóng mới theo Nghị định số 
67/2014/NĐ-CP, tỷ lệ vốn Quỹ HTND sử dụng để giải ngân cho vay so với nguồn vốn ngân sách tỉnh cấp đạt tỷ lệ 
187%
2 Quản lý theo công suất máy tàu (CV) sang quản lý theo chiều dài lớn nhất của tàu (mét); phân loại tàu cá; phân 
loại vùng khai thác
3 Giá cả đầu ra không ổn định, chi phí vận chuyển, bảo quản tăng
4 Nghị quyết 45 chỉ quy định cho vay đóng mới, cải hoán tàu, lần này UBND tỉnh đề xuất bổ sung cho vay nâng cấp, 
sửa chữa hầm bảo quản và lắp đặt hệ thống thiết bị làm lạnh, cho vay sửa chữa tàu bị hư hỏng vì tai nạn, sự cố do 
yếu tố khách quan hoặc bị hư hỏng trong quá trình cứu nạn, cứu hộ
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chủ quyền biển đảo, do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội 
dung UBND tỉnh trình, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 
cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả 
các giải pháp kiểm soát việc quản lý, sử dụng và nâng cao chất lượng hoạt động 
của Quỹ; đồng thời, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, hiệu quả hoạt động của 
Quỹ, hằng năm UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ, đảm 
bảo phù hợp việc mở rộng phạm vi, định mức hỗ trợ cho vay từ nguồn vốn của 
Quỹ.

Bên cạnh đó, đề nghị chỉ đạo Hội đồng Quản lý Quỹ triển khai hoạt động cho 
vay đảm bảo đúng quy trình, chú trọng khâu thẩm định đối tượng hỗ trợ cho vay 
(năng lực tài chính, khả năng hoạt động...) để quyết định mức cho vay phù hợp 
nhằm phát huy vai trò của Quỹ và đảm bảo an toàn vốn vay, thuận lợi trong việc 
thu hồi nợ. 

 2. Về dự thảo nghị quyết
Qua thẩm tra dự thảo nghị quyết, Ban đề nghị điều chỉnh một số nội dung liên 

quan về thể thức, bố cục và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định hiện hành và 
chỉnh sửa một số nội dung theo ý kiến thẩm tra của Ban đã nêu ở phần trên. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Sửa 
đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 45/2012/NQ-HĐND ngày 
12/7/2012 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ ngư dân, kính trình HĐND 
tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

     #ChuKyLanhDao
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