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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số:    140   /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Nam, ngày  13    tháng 12 năm 2019 

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 7099/TTr-UBND ngày 27/11/2019 của UBND 

tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết về phê duyệt chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội 

dung sau: 

1. Về Tờ trình  

a) Sự cần thiết ban hành chính sách 

Trên cơ sở quy định của Trung ương, thời gian qua, tỉnh đã ban hành một số 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp đã tạo thuận lợi giải quyết đầu ra nông sản, góp phần nâng 

cao thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, do nội dung cơ chế chưa bao quát, 

đầy đủ, thiếu chú trọng khâu chế biến nên giá trị mang lại chưa cao, khả năng 

nguồn lực còn hạn chế1, hoạt động liên kết hợp tác chủ yếu dừng lại ở các HTX 

nông nghiệp trên một vài sản phẩm thông thường, ít có lợi thế cạnh tranh2; khả 

năng kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi liên kết còn gặp 

nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số ngành chức năng, chính quyền địa phương 

chưa thật sự chú trọng hoạt động liên kết giữa quy hoạch sản xuất, lựa chọn cây 

trồng, con vật nuôi gắn với nhu cầu thị trường nên chưa đề xuất giải pháp thực 

hiện chuỗi liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Do vậy, tại 

kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp là hết sức cần thiết.  

b) Nội dung chính sách 

Qua xem xét tờ trình của UBND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

nhận thấy: UBND tỉnh đề xuất cơ chế, chính sách dựa trên cơ sở cụ thể hóa các 

nội dung quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính 

phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp; đồng thời, đề xuất thêm một số cơ chế, chính sách 

xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của địa phương. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung do UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban có ý kiến 

như sau: 

                                                 
1 Từ năm 2017 đến năm 2018 ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 4,279 tỷ đồng. 
2 Chủ yếu là liên kết sản xuất và tiêu thụ giống lúa, ngô, đậu xanh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-98-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-hop-tac-san-xuat-san-pham-nong-nghiep-387110.aspx
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- Về nội dung hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

mới trong dự án/kế hoạch liên kết: UBND tỉnh đề xuất thực hiện theo quy định tại 

Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, qua rà soát Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND 

không thể hiện rõ nội dung hỗ trợ này, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn 

thảo nghiên cứu Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp 

luật có liên quan để đề xuất HĐND tỉnh quy định nội dung này cho phù hợp. 

- Dự kiến hằng năm ngân sách tỉnh dành tối thiểu khoảng 30 tỷ đồng để hỗ 

trợ thực hiện chính sách, trong khi đó nhu cầu kinh phí của các huyện, thị xã, 

thành phố giai đoạn 2020-2025 lên đến 1.168,605  tỷ đồng (trong đó đề xuất kinh 

phí nhà nước hỗ trợ là 315,616 tỷ đồng). Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh cần 

tăng cường giải pháp huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân ngoài nguồn vốn 

ngân sách nhà nước để đảm bảo nguồn lực thực hiện nghị quyết này. 

2. Về dự thảo nghị quyết 

Ban đề nghị chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày và một số câu chữ để tạo 

thuận lợi trong tra cứu và triển khai thực hiện.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
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