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Hải Dương, ngày      tháng 6 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh thời gian thực 

hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh  

quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm  

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 

 

(Trình tại kỳ họp thứ nhất - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII) 

  

 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; được sửa 

đổi, bổ sung năm 2020; 

 Căn cứ Nghị định 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; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ; 

 Căn cứ Nghị định 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;  

 Căn cứ Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND 

tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

 UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết về việc điều 

chỉnh thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 

của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT  

 Để triển khai thực hiện 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, ngày 12/12/2019, HĐND tỉnh đã ban hành 

Nghị quyết số 17/2019/NĐ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương với thời gian thực 

hiện từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2022.Sau hơn 01 năm triển khai thực 

hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh, kết quả đạt được như sau: 

 1. Kết quả đạt đƣợc:  

 Năm 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt 21 kế hoạch liên kết với tổng kinh 

phí thực hiện trong 3 năm (2020-2022) khoảng 22 tỷ đồng, đã thu hút được 17 
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doanh nghiệp, 22 HTX, gần 500 hộ dân tham gia liên kết; giá trị sản xuất đạt 

107,6 tỷ đồng; giá trị sản phẩm tiêu thụ qua hợp đồng liên kết đạt 102,2 tỷ đồng; 

đã hình thành được các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên các 

lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và sản phẩm OCOP, qua đó tạo sự liên 

kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân, ổn định sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi giá trị, góp phần nâng cao giá trị 

gia tăng, phát triển bền vững. 

 2. Tồn tại, hạn chế và khó khăn, vƣớng mắc: 

 a) Tồn tại hạn chế:  

 Theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND 

tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, có 07 chính sách hỗ trợ, nhưng năm 2020 

mới thực hiện được 03 chính sách là: “Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết”; 

“Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật”; “Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm 

thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã”.Còn 04 chính sách chưa thực 

hiện được là:“Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết”;“Hỗ trợ xây dựng mô hình 

khuyến nông”; “Hỗ trợ đào tạo nghề”; “Hỗ trợ  chi phí chuyển giao, ứng dụng 

khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng 

bộ theo chuỗi”. 

 Lý do chưa thực hiện được 04 chính sách nêu trên là do cả 04 chính sách 

đều có thời gian chuẩn bị và thực hiện liên kết là trên 03 năm như : Dự án hỗ trợ 

hạ tầng phải cần có thời gian gần 01 năm để  làm thủ tục thuê đất, xin chủ 

trương đầu tư, giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường… thời gian 

thực hiện liên kết từ 3-5 năm; xây dựng mô hình giống mới, kỹ thuật mới; Hỗ 

trợ  chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ 

thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi…cũng phải cần ít nhất 01 năm 

để làm mô hình để trình diễn sau đó đánh giá cụ thể rồi mới nhân rộng đến tất cả 

các bên tham gia liên kết;  đào tạo nghề cần có thời gian tuyển dụng lao động 

làm việc có thời hạn tại các chuỗi liên kết. Như vậy với thời gian 3 năm như 

Nghị quyết đã quy định thì các chính sách trên không đủ thời gian để thực hiện, 

do đó các chủ trì liên kết không đề nghị hỗ trợ. 

 b) Khó khăn, vướng mắc: 

 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ quy 

định:“Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm 

trở lên, thời gian liên kết tối thiểu là 05 năm” và “Đối với sản phẩm nông 

nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 năm, thời gian liên kết tối thiểu 

là 03 năm”. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 

của HĐND tỉnh quy định thời gian thực hiện các chính sách từ ngày 01/01/2020 

đến ngày 31/12/2022.Vì vậy, đối với một số Kế hoạch liên kết có thời gian tối 

thiểu 5 năm gặp khó khăn về thời gian thực hiện. 

 3. Sự cần thiết điều chỉnh thời hạn thực hiện: 

 Để tháo gỡ những tồn tại, khó khăn nêu trên và góp phần triển khai thực 
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hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh được hiệu quả hơn, việc điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị 

quyết số 17/2019/NĐ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh là cần thiết. 

 II. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 

12/12/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau: 

Thời gian thực hiện: Từ 01/01/2020 đến 31/12/2025. 

 III. THỜI GIAN DỰ KIẾN BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

 Trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ nhất – HĐND tỉnh Khóa XVII 

và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

 Trên đây là nội dung đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh 

thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của 

HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh 

xem xét, thông qua./. 

 (Tài liệu gửi kèm gồm:Dự thảoNghị quyết của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm 

định của Sở Tư pháp;Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến góp ý).  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; 

Tài chính; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Email: congtachdnd@gmail.com 

- Lưu: VT, KTN, Ô Chính. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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