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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định các hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ 

phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Tám 

HĐND tỉnh Khóa X. Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ 

trì và phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định các 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển 

sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau: 

1. Căn cứ pháp lý  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

- 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; 

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ 

quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

- Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực 

hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; 
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- Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; 

- Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 

2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

- Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; 

- Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 – 2025. 

2. Nội dung thẩm tra 

a) Hồ sơ trình 

- Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh 

về dự thảo Nghị quyết quy định các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất 

theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

- Dự thảo Nghị quyết quy định các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

- Tờ trình số 390/TTr-SNN ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định các hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản 

xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo số 1308/BC-SNN ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự 

thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo thẩm định số 607/BC-STP ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Sở Tư 
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pháp về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định các hoạt động hỗ trợ phát triển 

sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ 

phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của UBND 

tỉnh về việc thông qua chính sách quy định các hoạt động hỗ trợ phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát 

triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh. 

- Báo cáo số 348/BC-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh 

đánh giá tác động của chính sách Nghị quyết quy định các hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ 

trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo số 347/BC-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh 

đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách quy định các hoạt động 

hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất 

cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

- Một số văn bản khác có liên quan. 

Qua xem xét, các hồ sơ, thủ tục trình của Ủy ban nhân dân tỉnh là đầy đủ, 

đảm bảo đúng quy định. 

b) Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

ngày 19/4/2022 của Chính phủ, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định 

“nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương 

án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát 

triển sản xuất theo quy định tại Điều 21, 22, 23 Nghị định này”. Do đó, việc ban 

hành nghị quyết này là cần thiết, đúng thẩm quyền, làm căn cứ để các cơ quan, 

đơn vị, địa phương chủ động trong việc lập, phân bổ, chấp hành dự toán, thanh 

quyết toán kinh phí và hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm 

vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

c) Tính hợp hiến, hợp pháp và sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với những nội dung và nguyên tắc cơ 

bản được quy định trong Hiến pháp. Dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ 

sở quy định của hệ thống văn bản pháp luật có giá trị pháp lý hiện hành, đảm bảo 

tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình, 

điều kiện thực tế tại địa phương. 

d) Quy trình xây dựng dự thảo Nghị quyết  

Để đảm bảo việc xây dựng nghị quyết đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ quy 
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định, UBND tỉnh đã có văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Ngày 

17/8/2022, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp có Công 

văn số 447/VĐCXDPL-XDPL về việc giải đáp một số khó khăn, vướng mắc 

trong thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, theo đó, HĐND tỉnh cần ban hành 

nghị quyết theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật thực hiện biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do nội dung dự thảo nghị quyết có tính chất 

phức tạp, liên quan nhiều ngành, lĩnh vực nên việc xây dựng dự thảo nghị quyết 

theo quy trình thông thường sẽ không đảm bảo thời gian trình HĐND tỉnh thông 

qua tại kỳ họp cuối năm 2022 và các nguồn vốn Chương trình mục tiêu đã được 

phân bổ, cần sớm ban hành các quy định tại địa phương để tổ chức thực hiện, giải 

ngân. Vì vậy UBND tỉnh đã có Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 11/11/2022 xin 

ý kiến Thường trực HĐND tỉnh cho chủ trương xây dựng nghị quyết theo quy 

trình, thủ tục rút gọn. 

Trên cơ sở thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết của Thường trực 

HĐND tỉnh (tại Công văn số 230/HĐND-TT ngày 14/11/2022), UBND tỉnh phân 

công cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện xây dựng dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn, đảm bảo đúng quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).  

Trong quá trình xây dựng văn bản, cơ quan soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến, 

nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, xây dựng tờ trình, báo cáo giải trình, tiếp 

thu ý kiến góp ý dự thảo và các tài liệu có liên quan; đồng thời, đăng tải các tài 

liệu này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. Dự thảo Nghị quyết 

đã được Sở Tư pháp tổ chức thẩm định đúng quy trình và có báo cáo kết quả 

thẩm định đầy đủ. 

đ) Nội dung dự thảo Nghị quyết 

Nghị quyết quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên 

tắc, điều kiện hỗ trợ; các nội dung hỗ trợ; mức hỗ trợ; phương thức hỗ trợ phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng và 

hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ (đối với từng Chương trình mục tiêu 

quốc gia: Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới); kèm theo từng chính sách hỗ 

trợ là trình tự, thủ tục và mẫu hồ sơ cụ thể để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 

quan áp dụng thực hiện.  

Các nội dung trong dự thảo nghị quyết được cơ quan trình nghiên cứu, tổng 

hợp, vận dụng theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương.  

Về nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung 

ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; ngân sách địa phương; vốn 

đối ứng của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức, cộng đồng dân cư, 

nguuời tham gia thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia; các nguồn vốn hợp tác khác. 

Nhìn chung, các nội dung, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục và mẫu hồ sơ đảm 
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bảo phù hợp quy định của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng 

dẫn có liên quan, cơ bản phù hợp tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách 

của địa phương. 

3. Ý kiến đóng góp tại Hội nghị thẩm tra 

- Tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, đề nghị cơ quan soạn 

thảo giải trình, làm rõ thêm một số nội dung, như sau: 

+ Đề nghị giải thích về một số nội dung hỗ trợ (như hỗ trợ tổ chức đi thực 

tế học tập; xây dựng, quản lý dự án…) không được quy định tại Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan, vì sao đưa vào dự thảo 

nghị quyết? 

+ Đề nghị đưa điều kiện hỗ trợ, nội dung hỗ trợ vào một Điều chung, 

không quy định tại nhiều Điều khác nhau, khi áp dụng tại từng chính sách sẽ viện 

dẫn phù hợp hơn. 

+ Điều chỉnh tên nghị quyết như sau: “Nghị quyết quy định các nội dung, 

mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên 

kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản 

xuất theo nhiệm vụ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh”. 

+ Bỏ Điều 2 giải thích từ ngữ, do đã được quy định tại Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP. 

+ Bỏ các quy định mức chi tại điểm h khoản 1, điểm c khoản 2, điểm b 

khoản 3 Điều 4; điểm d khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 5; điểm a khoản 3 Điều 6. 

+ Tại điểm a khoản 2 Điều 4, bổ sung như sau: “Các nội dung hỗ trợ như 

quy định tại điểm a, b, c, d, g tại khoản 1 Điều này”, tương tự với điểm a khoản 

2, điểm a khoản 3 Điều 5. 

+ Tại điểm a khoản 4 Điều 4, bỏ đoạn “Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 

không quá 80% … Chương trình mục tiêu quốc gia”. Điều chỉnh thành: “Mức hỗ 

trợ theo quy định điểm a, khoản 5 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và tối 

đa không quá 2.000 triệu đồng/dự án…”. 

+ Có ý kiến “mức hỗ trợ” không được giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh mà 

giao cho chủ Chương trình. 

+ Tại điểm a khoản 3 Điều 6, đề nghị bổ sung thêm nội dung hỗ trợ đối với 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

+ Điều chỉnh cách thức dẫn chiếu các văn bản quy định, hướng dẫn của 

Trung ương đúng theo quy định. 

+ Các trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ nào đã được văn bản Trung ương quy 

định thì không quy định lại tại dự thảo nghị quyết, chỉ dẫn chiếu văn bản quy 

định; nêu cụ thể các trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ được quy định thêm (ngoài quy 

định của Trung ương) để thực hiện tại địa phương. 

+ Đề nghị xem xét bổ sung thủ tục thanh lý hợp đồng, mẫu hồ sơ để 

nghiệm thu, đánh giá dự án. 
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+ Tại Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị trích dẫn quy định về việc nghị 

quyết của HĐND tỉnh ban hành theo khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật được quy định mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục. 

+ Ngoài ra, một số góp ý về cách trình bày, từ ngữ, câu chữ nhằm hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết.  

- Ý kiến giải trình, làm rõ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

+ Đây là nghị quyết có tính chất đặc thù của địa phương, được xây dựng 

theo quy trình quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, do đó, một số nội dung hỗ trợ mặc dù không được văn bản Trung ương 

quy định, nhưng có phát sinh thực tế tại địa phương, được cơ quan soạn thảo đề 

xuất đưa vào dự thảo nghị quyết để thực hiện hỗ trợ, mức hỗ trợ theo các văn bản 

quy định hiện hành. 

+ Về điều kiện hỗ trợ, mỗi Chương trình mục tiêu quốc gia có đặc thù, đối 

tượng hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ riêng, do đó tại mỗi Chương trình cần nêu điều 

kiện hỗ trợ cụ thể để dễ áp dụng thực hiện. Thống nhất không đưa vào mức chi 

trong dự thảo nghị quyết; điều chỉnh tên nghị quyết cho phù hợp với quy định,... 

+ Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết 

đối với các ý kiến còn lại. 

Nhìn chung, các ý kiến giải trình, làm rõ của cơ quan soạn thảo được đại 

biểu tham dự đồng tình, thống nhất. 

4. Quan điểm, ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Trên cơ sở thảo luận của đại biểu và báo cáo giải trình, làm rõ của lãnh đạo 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh, Ban 

Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với giải trình, làm rõ một số nội dung có 

liên quan như: vận dụng các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương, xem 

xét bổ sung thêm một số nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ mang tính 

đặc thù của địa phương, đảm bảo phù hợp với tình hình và việc triển khai trong 

thực tế; có quy định điều kiện hỗ trợ riêng cho từng chính sách; dẫn chiếu những 

nội dung đã được Trung ương quy định; điều chỉnh tên dự thảo nghị quyết đảm 

bảo đúng quy định...  

Đây là nghị quyết có nội dung mang tính chất đặc thù của địa phương, tạo 

điều kiện để thực hiện các dự án thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, góp 

phần phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống Nhân dân, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu được 

nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.  

Sau khi nghị quyết được ban hành, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành 

chuyên môn, các địa phương và cơ quan được giao quản lý các Chương trình 

mục tiêu quốc gia phối hợp, có văn bản hướng dẫn thật cụ thể, để thuận tiện 

trong quá trình triển khai, áp dụng của các đối tượng có liên quan. 

Dự thảo nghị quyết đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền; nội dung phù 

hợp theo quy định của pháp luật và tình hình, điều kiện thực tế địa phương; quy 



7 

 

   

trình xây dựng và hồ sơ đầy đủ.  

Các ý kiến đóng góp của đại biểu tại Hội nghị thẩm tra được cơ quan soạn 

thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung trình kỳ họp. Riêng, ý kiến về quy 

định mức hỗ trợ còn ý kiến khác nhau, xin ý kiến của Đảng Đoàn HĐND tỉnh. 

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung của dự thảo nghị quyết. 

Kính trình đại biểu xem xét, thông qua./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                                                             
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban KT-NS; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- LĐVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Trang Thông tin điện tử;  

- Phòng CT. HĐND;      

- Lưu: VT, Hn.                                                                                   

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Như Yến 
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