
UBND TỈNH PHÚ YÊN 
SỞ NỐNG NGHIỆP VẢ PTNT

S ố :^ $ /S N N -P T N T  
V/v tham gia góp ý Dự thảo Tờ trình đề 
xây dựng Nghị quyết “Quy định mức hỗ 

khuyến khích phát triển họp tác, liên kết 
sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bà)

Phú Yen”

Kính gửi:
- Các Sở: Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công
thương;
- ủ y  ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên;
- Liên minh họp tác xã tỉnh, Hội nông dân tỉnh;
- UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố.

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 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, theo đó, tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này giao 
“UBND tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương có trách nhiệm trình HĐND cấp 
tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa 
bàn”,

Căn cứ Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm
2019 của UBND tỉnh Phú Yên về thực hiện Nghị quỵết số 01/NQ-CP của Chính 
phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tể xã 
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; trong đó, UBND tỉnh giao Sở Nông 
nghiệp và PTNT xây dựng chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản 
trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên đã xây dựng các văn bản:
1. Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị auyết “Quy định mức hỗ trợ, 

khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản trên 
địa bàn tỉnh Phú Yên”;

2. Báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách;
3. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách;
4. Đe cương dự thảo Nghị quyết.
Đe Nghị quyết được xây dựng theo đúng quy định của Luật ban hành văn 

bản Quy phạm pháp luật năm 2015 và đảm bảo tính khả thi cao, Sở Nông nghiệp 
và PTNT gửi bản dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết gồm các văn bản trên 
đến các Sở, ban, ngành, địa phương để xin ý kiến tham gia góp ý.

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (địa chỉ: 64 Lê Duẩn, 
Tuy Hòa, Phú Yên; Email: n guy e nthithanhtam@phuyen ■ go V ■ vn; ĐT:
0257.3843.542/ 098.678.3168) trước ngay 25/9/2019 để Sở Nông nghiệp va PTNT 
tống hợp, chỉnh sửa dự thảo và thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy trình 
xây dựng Nghị quyêt của Hội đông nhân dân tỉnh. Quá thời gian trên, cơ quan nào

Sở Nông nghiệp và 
Phát triền Nông thôn 
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không có văn bản phúc đáp thì coi như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về các nội 
dung được đề nghị góp ý.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương quan tâm tham gia góp ý k iến ./.^ s» ^ ^

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở (đăng tải lên cổng 
TTĐT của Sơ);
- Lưu: VT, PTNT.



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHỦ YÊN

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

Số: /TTr-U BN D Phủ Yên, ngày tháng năm 2019

Dư thảo
—  — ---- TÒ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết “Quy định mửc hỗ trợ, khuyến khích phát triển 

họp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản 
trên đia bàn tỉnh Phú Yên”

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 
80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội và Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ủ y  ban nhân dân 
tỉnh trình Thường trực Hội đông nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết “Quy 
định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 
nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. Cụ thể như sau:

I. S ự  CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
- Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đang trong giai đoạn thúc đẩy 

thực hiện tái cơ câu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện quyết 
định 1979/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030.

- Hoạt động hợp tác, liên kết gắn sản xuất và tiêu thụ nông sản có vai trò rất 
quan trọng trong phát triên nông nghiệp. Liên kết giúp nâng cao lợi ích của các tác 
nhân tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt đối với nông dân; hạn chế tình trạng sản xuất 
nhỏ lẻ, góp phân tăng quỵ mô sản xuất hàng hóa. Sự hình thành liên kết sản xuất đã 
mang lại hiệu quả kinh tế hơn so với sản xuất và tiêu thụ sản phẩm truyền thống. 
Mặt khác, quá trình hợp tác liên kết giúp hỗ trợ các hợp tác xã củng cố hoạt động có 
hiệu quả hơn, doanh nghiệp thu mua nông sản được ổn định, hạn chế được rủi ro do 
giá cả thị trường biến động.

- Vì vậy, đế tạo bước đột phá mới cho ngành nông nghiệp, tạo động lực cho sản 
xuât nông nghiệp phát triển theo sản xuất hàng hóa và hướng đến xuất khẩu, nâng 
cao giá trị sản phâm nông nghiệp góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc 
gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tiến đến hội 
nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đồng thời góp phần thực hiện Đe án phát triển 
15.000 họp tác xã, liên hiệp họp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm
2020 trên địa bàn tỉnh, nên việc trình Hội đồng nhân dân ban hành ban hành Nghị 
quyết Quy định mức hỗ trợ, khuyến khích họp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ 
sản phấm nông nghiệp trên địa bàn tĩnh Phú Yên là rất cần thiết.

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên



- Ngày 05/7/2018, Chỉnh phủ đã ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về 
chỉnh sách khuyến khích phát triến họp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phấm nông nghiệp; Trong đó, tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định này giao 
“UBND tỉnh, thành pho trực thuộc trung ương có trách nhiệm trình HĐND cấp 
tỉnh phê duyệt chính sách hô trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phấm trên địa 
bàn”.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DựNG VẢN BẢN
1. Muc đích
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- Nhăm hô trợ cho các cá nhân, tô chức, doanh nghiệp, họp tác xã và nông dân 
tham gia phát triến họp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phấm nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

- Tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp phát tri en theo sản xuất hàng hóa, 
nâng cao giá trị sản phấm nông nghiệp góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Đồng thời góp phần thực hiện Đe án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

2. Quan điểm xây dựng văn bản
- Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, nhằm thống nhất mức hỗ trợ cho các cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tham gia phát triển hợp tác, liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 
quá trình thực hiện chính sách. Đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật có 
liên quan.

- Đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân
sách.

III. PHẠM VI ĐIÊU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên 

kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phấm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp 
(sau đây gọi chung là nông sản) và một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Đối tượng áp dụng
Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 

7 năm 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.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THựC HIỆN 
CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DựNG VĂN BẢN

Chính sách: Hỗ trợ, khuyến khích phát triển họp tác, liên kết trong sản xuất và 
tiêu thụ sản phấm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

1. Mục tiêu
- Nhằm quy định cụ thế mức hỗ trợ đế khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết 

trong sản xuât và tiêu thụ sản phâm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.



- Tạo động lực, khuyến khích cá nhân, tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp hợp 
tác, liên kết phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng 
cao đời sống của người dân.

2. Nội dung chính
Quy định cụ thể các mức hỗ trợ và nguồn kinh phí, cơ chế hỗ trợ để phát triển 

hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Phú Yên:

- Mức hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết
- Mức hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết
- Mức hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn, giống, vật tư, bao bì, nhãn mác

sản phẩm
- Nguồn kinh phí và cơ chế hỗ trợ

3. Giải pháp thực hiện và lý do lựa chọn
- Giải pháp thực hiện: Ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ, khuyến khích 

phát triển họp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- Lý do lựa chọn:

+ Tỉnh Phú yên chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định mức hỗ 
trợ hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản của tỉnh. Các mức hỗ trợ theo Nghị 
định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ chưa cụ thể, chi tiết, tại Khoản 2 Điều 17 
Nghị định này giao “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm 
trình HĐND cấp tỉnh phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm trên địa bàn. Do đó, việc ban hành quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho 
các đối tượng được thụ hưởng chính sách của Nghị định số 98/2018/NĐ-CP một 
cách đầy đủ, thiết thực nhất.

+ Quy định này sẽ tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp 
hợp tác, liên kết phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, khuyến 
khích đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

V. Dự KIÉN NGUỒN L ự c, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI 
HÀNH VẲN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THỒNG QUA

Nguồn vốn hỗ trợ:

Từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 
mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ốn định 
đời sống dân cư; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; 
chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với HTX; chương trình, dự án về 
khuyến nông và nguồn vốn chương trình, dự án hợp pháp khác.

Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư bao gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 
cho ngân sách tỉnh; vốn lồng ghép từ các chương trình dự án và ngân sách tỉnh.

VI. THỜI GIAN D ự  KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên dự kiến trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 
2019.



Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
ủ y  ban nhân dân tỉnh xin kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết định./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như trên;
- TT.TỈnh ủy;
- CT, các PCT ƯBND tỉnh;
- Lưu: VT.



ĐÈ CƯƠNG D ự  THẢO NGHỊ QUYẾT
“Quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển họp tác, liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên”

Dự thảo Nghị quyết bao gồm 3 Điều, Quy định mức hỗ trợ, khuyến khích phát 
triến hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên:

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.
- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.
- Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 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.

B.NÔI DUNG C ơ  BẢN CỦA DƯ THẢO •  •

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Pham vi điều chỉnh
- Nghị quyết này quy định về mức hỗ trợ, khuyến khích phát triển họp tác, 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm 
nghiệp (sau đây gọi chung là nông sản) và một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
phát triển họp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

- v ề  hình thức liên kết, hợp đồng liên kết, dự án liên kết, nguyên tắc và điều 
kiện được hỗ trợ, hồ sơ và thủ tục hỗ trợ liên kết, quyền và nghĩa vụ của các bên 
tham gia liên kết và các nội dung khác không quy định trong Nghị quyết này được 
thực hiện theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 
của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phấm nông nghiệp

2. Đối tưọng áp dụng

Các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 
tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển họp tác, liên 
kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Điều 2. Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ

1. Mức hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết
Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa 

không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng họp đồng liên 
kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

2. Mức hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết
Dự án liên kết được hỗ trợ 30% đổi với vốn đầu tư máy móc trang thiết bị, cơ 

sở hạ tầng phục vụ sơ chế, bảo quản, chế biến; chi phí xây dựng các công trình hạ 
tầng phục vụ liên kết bao gồm: Nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất và 
tiêu thụ sản phâm nông nghiệp, tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng/01 dự án.



3. Mức hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn, giống, vật tư, bao bì, nhãn 
mác sản phẩm

Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên 
kết được quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị quyết này, các bên tham gia liên kêt 
được ngân sách hỗ trợ để thực hiện các nội dung sau:

a) Xây dựng mô hình khuyến nông: Được áp dụng đối với Dự án liên kết; 
Thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Chương IV Mục 1 Điêu 29 Nghị định sô 
83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông và các văn bản liên 
quan khác của Trung ương và của tỉnh.

b) Đối với đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật
- Đối với nghề nông nghiệp và nghề phi nông nghiệp: Hỗ trợ theo quy định 

tại Điều 4, Điều 5 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ.

- Đối với nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp 
đồng cho các đối tượng là hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại: Hỗ trợ 100% chi phí 
đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo Quy định của Quyêt định 2261/QĐ-TTg ngày 
15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm (bao gồm cả tem truy xuất 
nguồn gốc điện tử) theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Ngân sách hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ 
thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật mới và và quản lý chât lượng đông bộ theo 
chuỗi bao gồm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP và các hình thức sản 
xuất nông nghiệp tốt khác được Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn công nhận). 
Mức hỗ trợ tối đa không quá 400 triệu đồng/mô hình.

4. Nguồn kinh phí và cơ chế hỗ trợ
Từ Chương trĩnh mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn mới, Chương trình 

mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ốn định 
đời sống dân cư; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; 
chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với HTX; chương trình, dự án về 
khuyến nông và nguồn vốn chương trình, dự án họp pháp khác.

Nguồn vốn hỗ trợ đầu tư bao gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 
cho ngân sách tỉnh; vốn lồng ghép từ các chương trình dự án và ngân sách tỉnh.

5. Các nội dung khác liên quan: thực hiện theo 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.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. ủ y  ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.



2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các 
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
triển khai, thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

3. Đe nghị ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên 
giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện, giám sát Nghị quyết này; 
phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan 
có thấm quyền theo quy định của pháp luật.


