
UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 266 /BC-SNN&PTNT  Quảng Nam, ngày  07 tháng 9  năm 2021 

 

BÁO CÁO  

Tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với Dự thảo 

Đề án và Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế 

trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 

 

 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 
 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5570/UBND-TH ngày 

24/8/2021 về việc khẩn trương hoàn thành các nội dung của UBND tỉnh trình kỳ 

họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X (tổ chức tháng 9/2021); Thông báo số 370/TB-

UBND về Kết luận của Chủ  tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe Sở  

Nông nghiệp và PTNT báo cáo nội dung Cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, 

kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 và Đề  án Hỗ  

trợ trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi hoàn chỉnh Dự thảo 

Đề án và Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang 

trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, ngày 30/8/2021 Sở Nông 

nghiệp và PTNT có Công văn số 2152/SNN&PTNT-NVTH về việc xin ý kiến  

thông qua đối với Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế, 

chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam, giai đoạn 2021-2025 (Hạn gửi ý kiến là ngày 01/9/2021). Tính đến ngày 

07/8/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận được 24/25 ý kiến Ủy viên Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tiếp thu, giải trình như sau: 

- Ý kiến thống nhất thông qua:   20/25 UVUBND. 

- Ý kiến chỉnh sửa và thống nhất thông qua: 04/25 UVUBND. 

(Kèm theo phụ lục Báo cáo tiếp thu, giải trình) 

 Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV-TH, CCPTNT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Út 

 



Phụ lục 

BÁO CÁO TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỐI VỚI DỰ THẢO ĐỀ 

ÁN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KTV, KTTT TỈNH QUẢNG 

NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Báo cáo số:266 /BC-SNN&PTNT, ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Sở NN&PTNT) 

TT Ý kiến của Ủy viên UBND tỉnh 
Tiếp thu, giải trình của Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ 

quan soạn thảo) 

1 Đồng chí Lê Trí Thanh: Chủ tịch UBND tỉnh  

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

2 
Đồng chí Trần Văn Tân: Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

3 
Đồng chí Hồ Quang Bửu: Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

4 
Đồng chí Nguyễn Hồng Quang: Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

5 
Đồng chí Trần Anh Tuấn: Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh 
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- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

6 
Đồng chí Nguyễn Như Công: Chánh văn phòng 

UBND tỉnh 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

7 
Đồng chí Phạm Viết Tích: Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và PTNT 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

8 
Đồng chí Trần Thị Kim Hoa: Giám đốc Sở Nội 

vụ 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

9 
Đồng chí Lê Duy Thành: Chỉ huy trưởng 

BCHQS tỉnh 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

10 
Đồng chí Hà Thanh Quốc: Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

11 
Đồng chí Nguyễn Quang Thử: Giám đốc Sở 

KH&ĐT 
 

- 1. Theo dự thảo lần này, một số nội dung hỗ trợ đầu CQST tiếp thu và thực hiện điều chỉnh tại khoản 1, Điều 4, dự 
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tư (hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào và cơ sở 

sản xuất giống cây trồng) đã được cắt giảm và lồng 

ghép thực hiện theo 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. Các nội dung hỗ trợ chủ 

yếu của dự thảo nghị quyết là các nội dung mang 

tính chất hỗ trợ sự nghiệp và một số nội dung về hỗ 

trợ đầu tư nhưng quy mô hỗ trợ tương đối nhỏ 

(dưới 300 triệu đồng), nếu thực hiện thủ tục hỗ trợ 

theo quy định về vốn đầu tư sẽ tốn nhiều thời gian, 

kinh phí và không phù hợp với hạng mục đầu tư 

quy mô nhỏ. Do vậy đề nghị sử dụng nguồn vốn sự 

nghiệp để thực hiện nghị quyết nhằm tạo thuận lợi 

trong tổ chức thực hiện và giảm áp lực về nguồn 

vốn đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2021-2025, do hiện nay khả năng cân đối vốn đầu 

tư cho các chính sách dự kiến ban hành đang rất 

hạn chế. 

thảo Nghị quyết như sau: “1. Hằng năm ngân sách tỉnh bố trí 

tối đa không quá 30 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp để thực 

hiện Nghị quyết này.”. 

 

- 

2. Dự kiến Nghị quyết sau khi được thông qua và 

ban hành thực hiện đã gần hết năm 2021, do vậy 

trong dự kiến nguồn vốn thực hiện nghị quyết chỉ 

nên dự kiến cho giai đoạn 2022-2025. 

CQST đề nghị giữ nguyên như dự thảo về dự kiến vốn cho 

giai đoạn 2021-2025. Lý do, để đảm bảo cơ bản nguồn kinh 

phí thực hiện cơ chế này vì quá trình xây dựng dự thảo đã 

thực hiện cắt giảm nhiều nội dung, hạng mục, kinh phí. 

12 Đồng chí Đặng Phong: Giám đốc Sở Tài chính  
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- 

Tại Thông báo số 370/TB-UBND ngày 25/8/2021 

của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và 

PTNT báo cáo nội dung Cơ chế hỗ trợ phát triển 

kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025, theo đó UBND 

tỉnh thống nhất ngân sách tỉnh bố trí tối đa không 

quá 30 tỷ đồng/năm để thực hiện cơ chế này Theo 

dự thảo Nghị quyết, có nội dung về hỗ trợ từ ngân 

sách mang tính chất chi đầu tư phát triển, như: Hỗ 

trợ hạ tầng sản xuất bên trong trang trại (điểm b 

khoản 3 Điểu 3); … Tuy nhiên, về kinh phí thực 

hiện (Điều 4 dự thảo): “Hằng năm ngân sách tỉnh 

bố trí tối đa không quá 30 tỷ để thực hiện Nghị 

quyết này” nhưng chưa xác định cụ thể về nguồn 

vốn đầu tư phát triển; nguồn vốn sự nghiệp. Đề 

nghị cơ quan soạn thảo bổ sung chi tiết vốn đầu tư 

phát triển, vốn sự nghiệp để thuận lợi cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, bố trí vốn 

thực hiện Nghị quyết 

CQST tiếp thu và điều chỉnh như góp ý của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư ở phần trên nhằm tạo điều thuận lợi cho nhân dân 

trong thực hiện các thủ tục thụ hưởng cơ chế này. 

13 
Đông chí Nguyễn Phi Thạnh, Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ. 
 

- 

Đây là cơ chế hỗ trợ do đó không nên đưa vào 

những nhiệm vụ mà các cơ quan quản lý nhà nước 

thực hiện như mục a, b, c, e điểm 1, Điều 3 (nếu có 

thì quy định mức hỗ trợ cho đối tượng tham gia các 

CQST đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Lý do: Việc quy định 

các nội dung chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, hội 

nghị, hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm, sơ kết, tổng 

kết … là cần thiết; đồng thời, đây là cơ sở để phân bổ kinh phí 
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lớp đào tạo tại mục b). cho các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các 

nhiệm vụ quản lý liên quan đến KTV, KTTT. 

- 

Đề nghị không hỗ trợ các nội dung: 

- Mục b, điểm 2, điều 3. 

- Mục g, điểm 1, điều 3 (Hiện nay Sở đang tham 

mưu tỉnh trình HĐND sửa đổi Nghị quyết 02 bỏ 

việc hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu thông thường, chỉ tập 

trung hỗ trợ nhãn hiệu tập thể và chứng nhận). 

CQST kính đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Lý do: 

- Cơ chế đã được xây dựng trên tinh thần nhà nước chỉ hỗ trợ 

một phần, phần còn lại là đối ứng của đối tượng hưởng lợi đầu 

tư. Đối với việc phát triển KTV, KTTT cần thiết phải hỗ trợ 

một phần giống và vật tư (quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 

3) để nhân dân có điều kiện thực hiện, nhất là ở vùng miền núi 

nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. 

- Đối với phần hỗ trợ Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nông sản 

quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 3 thì Dự thảo chỉ quy định 

và dẫn chiếu chung theo quy định tại Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND. Đồng thời, tại khoản 3, Điều 5 dự thảo 

Nghị quyết đã quy định “3. Trường hợp các văn bản được dẫn 

chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

bằng văn bản mới thì được áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế đó”. Do vậy, các nội dung liên quan đến 

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND thì sẽ được thực hiện theo 

các quy định sửa đổi, bổ sung, thay thế tại Nghị quyết 

02/2019/NQ-HĐND. 

14 
Đồng chí Đặng Văn Đào: Giám đốc Sở Tư pháp 

(tham gia trực tiếp vào Dự thảo Nghị quyết). 
 

- Điều chỉnh Tháng 8 thành Tháng 9 (Phần ngày 

tháng năm ban hành văn bản); bỏ một số cụm từ 

CQST tiếp thu và điều chỉnh ghi nội dung ghi Tháng ban hành 

Nghị quyết cho phù hợp. Đối với cụm từ “Cơ chế” thì CQST 
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“Cơ chế” đề nghị giữ nguyên như Dự thảo. Lý do, tên gọi này đã được 

điều chỉnh như góp ý của Sở Tư pháp tại Công văn số 

217/STP-XDKTVBQPPL&TDTHPL về việc góp ý dự thảo 

Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh 

tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai 

đoạn 2021-2025: “3.1. Tên gọi văn bản: Đề nghị cơ quan 

soạn thảo viết lại như sau: “Nghị quyết quy định cơ chế hỗ 

trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”. Đồng thời tại văn 

bản thẩm định số 35/BC-STP ngày 24/3/2021 của Sở Tư pháp 

về Kết quả thẩm định Dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế hỗ 

trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn2021-2025 thì Sở Tư pháp đã thẩm định 

về ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật soạn thảo văn bản đảm bảo 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015. Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều Nghị quyết HĐND 

tỉnh Quảng Nam vẫn sử dụng cụm từ “Cơ chế”. 

- 

Tại điểm a, khoản 1, Điều 3: Bổ sung thêm căn cứ 

là Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND và Quyết 

định số 17/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

CQST đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị quyết. Lý do: 

Nghị quyết HĐND tỉnh không căn cứ Quyết định của UBND 

tỉnh (nội dung này sẽ được tiếp thu và đưa vào Quyết định 

triển khai sau khi Nghị quyết được ban hành). 

- 

Theo chương trình ban hành VBQPPL, UBND tỉnh 

đã giao Sở KH&CN tham mưu sửa đổi, bổ sung  

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND. Do đó, nghiên 

cứu viết lại điểm d, điểm g khoản 1, điều 3 cho phù 

hợp, tránh sửa đổi, bổ sung khi mới ban hành. 

CQST đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị quyết và giải 

trình như đã giải trình ý kiến của đồng chí Nguyễn Phi Thạnh, 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ở phần trên. 
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15 Đồng chí A Lăng Mai: Trưởng ban Dân tộc tỉnh  

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

16 
Đông chí Nguyễn Đức Tiến: Chánh Thanh tra 

tỉnh 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

17 
Đồng chí Phạm Hồng Quảng: Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

18 
Đông chí Trương Thị Lộc: Giám đốc Sở 

LĐTB&XH 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

19 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng: Giám đốc Sở 

VHTT&DL 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

20 Đồng chí Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng  

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

21 
Đồng chí Văn Anh Tuấn: Giám đốc Sở Giao 

thông vận tải 
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- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

22 
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng: Giám đốc Công an 

tỉnh 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

23 
Đồng chí Trần Thanh Hà: Giám đốc Sở Tài 

Nguyên và Môi trường 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 

24 
Đồng chí Đặng Bá Dự: Giám đốc Sở Công 

thương 
 

- Thống nhất thông qua CQST tiếp thu 
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