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TỜ TRÌNH 
Dự thảo Quy định Nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, 

kế hoạch, phƣơng án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt 

động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chƣơng trình mục tiêu quốc gia  

 

 

                                     Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai. 

 

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 

18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025; căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 

của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia;  UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy 

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 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai (sau đây gọi tắt là Chương trình), như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 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;  
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Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 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;  

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững;  

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ  Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Nghị định 98/NĐ-CP ngày 5/7/2018 về chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 14/10/2019 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 

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 

Lào Cai về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh 

Lào cai Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Theo quy định tại điều 40 và khoản tại điểm d, khoản 1 điều 40 Nghị định 

số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, 

tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, quy định  trách nhiệm của 

UBND cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về 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, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022. 

Do vậy Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy 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 

thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia là văn bản quy phạm pháp luật 

được xây dựng để quy định chi tiết nhiệm vụ được giao trong văn bản quy 

phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và để thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của HĐND cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1, Điều 27 Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Từ những cơ sở trên Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết 

Quy 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 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, thông qua. 
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II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Việc ban hành Nghị quyết là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa 

phương xác định nội dung, lập hồ sơ để triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ 

phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết, hỗ trợ phát triển nông nghiệp cộng đồng 

và hỗ trợ phát triển sản xuất theo đặt hàng được quy định tại điều 21,22,23 Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản 

lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

Đáp ứng được hỗ trợ phát triển sản xuất có trọng tâm, trọng điểm, không dàn 

trải; ưu tiên được các dự án hỗ trợ phát triển các ngành hàng chủ lực của địa 

phương, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất 

nông nghiệp, tạo sản phẩm sạch, an toàn, hữu cơ theo các tiêu chuẩn chứng nhận, 

đảm bảo truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng, hướng đến thị trường xuất 

khẩu; phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Nghị quyết số 

10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về Chiến lược phát triển nông 

nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; với các địa 

phương đã bước đầu hình thành sản xuất theo chuỗi giá trị thì tập trung hỗ trợ để 

củng cố, mở rộng, nâng cấp liên kết chuỗi giá trị hiện có, với các địa phương có 

tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nguồn nguyên liệu, có điều kiện phát triển sản 

xuất hàng hoá thì tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới 

nhằm phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa bền vững. 

2. Quan điểm xây dựng  

Nghị quyết được xây dựng bảo đảm theo đúng quy định của Luật Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Nghị định số 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 và các văn bản hướng dẫn; 

bám sát nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất trong các Quyết định số 1719/QĐ-

TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 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; 

Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Quyết định số 263/QĐ-

TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý, tổ 

chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT  

Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ 

về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan (Văn bản 

số 1772/UBND-TH, ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia),xây dựng dự 
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thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy 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 

thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng trình tự quy định; thực 

hiện xin ý kiến của các cơ quan liên quan và đăng tải xin ý kiến trên Cổng thông 

tin điện tử theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

Trên cơ sở ý kiến Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo thẩm 

định của cơ quan tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thiện nội dung tờ trình 

và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bảo đảm quy định. 

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Bố cục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm 2 điều gồm:  

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy 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 thuộc 

các chương trình mục tiêu quốc gia   

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành:  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị 

quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, Kỳ 

họp thứ năm (kỳ hợp giải quyết công việc phát sinh) thông qua ngày ….. tháng 

….. năm 2022, có hiệu lực từ ngày ….. tháng …… năm 2022. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Quy định kèm theo Nghị quyết 

Dự thảo Quy 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 thuộc các chương trình mục tiêu quốc 

gia kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm 4 chương, 10 Điều, cụ 

thể như sau: 

CHƢƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này Quy định về 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 chuỗi giá trị, hỗ trợ phát 

triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, theo điều 

21,22,23 Nghị định 27/ND-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ, quy định cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 
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1. Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp tỉnh); 

các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là huyện); các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân và các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 để thực 

hiện Chương trình. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc lập, thực 

hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. 

Điều 3. Nguyên tắc 

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. 

2. Ưu tiên các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất có thời gian thực hiện từ 2 

đến 3 năm để đạt kết quả bền vững, được phân kỳ đầu tư hàng năm, phù hợp với 

kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và 

của từng địa phương. 

3. Ưu tiên các dự án hỗ trợ phát triển các ngành hàng chủ lực của địa 

phương, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản 

xuất nông nghiệp, tạo sản phẩm sạch, an toàn, hữu cơ theo các tiêu chuẩn chứng 

nhận, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, quản lý mã số vùng trồng, hướng đến thị 

trường xuất khẩu; phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nêu tại 

Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về Chiến lược phát 

triển nông nghiệp hàng hoá tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

a) Với các địa phương đã bước đầu hình thành sản xuất theo chuỗi giá trị 

thì tập trung hỗ trợ để củng cố, mở rộng, nâng cấp liên kết chuỗi giá trị hiện có; 

b) Với các địa phương có tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nguồn 

nguyên liệu, có điều kiện phát triển sản xuất hàng hoá thì tập trung hỗ trợ phát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới;  

c) Với các địa phương không có điều kiện thực hiện phát triển sản xuất 

liên kết theo chuỗi giá trị thì tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; 

d) Trường hợp đặc biệt không áp dụng được hình thức hỗ trợ phát triển 

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

thực hiện hình thức hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ. 

5. Thực hiện hỗ trợ có điều kiện, hạn chế hỗ trợ trực tiếp từng hộ gia đình 

riêng lẻ, đẩy mạnh phát triển các loại hình liên kết, hợp tác theo tổ nhóm cộng 

đồng, tổ hợp tác gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất, chế biến và 

tiêu thụ sản phẩm theo các nguyên tắc thị trường. 

6. Ưu tiên các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị có 

sự đồng đầu tư của doanh nghiệp, hợp tác xã tại các huyện nghèo, xã, thôn bản 

đặc biệt khó khăn. 

CHƢƠNG II 

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT 

 THEO CHUỖI GIÁ TRỊ 

Điều 4 . Nội dung hỗ trợ: theo khoản 4 điều 21 Nghị định 27/ND-CP ngày 

19/4/2021 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia và các hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. 



6 

 

 

 

Điều 5.  Mẫu hồ sơ: theo khoản 1 điều 12 Nghị định 98/NĐ-CP ngày 

5/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. bao gồm: 

a) Đơn đề nghị của chủ trì liên kết. 

b) Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết  

c) Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết đối với trường hợp các doanh 

nghiệp, hợp tác xã ký hợp đồng liên kết với nhau 

d) Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất 

lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; 

hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản 

phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.  

đ) Bản sao chụp hợp đồng liên kết. 

Điều 6 . Trình tự thủ tục lựa chọn 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Đơn vị chủ trì liên kết gửi hồ sơ đề xuất thực hiện dự 

án, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đến Ủy ban 

nhân dân tỉnh qua cơ quan tiếp nhận: 

a) UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ liên kết sản xuất thực hiện trên địa 

bàn 01 huyện trong phạm vi địa bàn quản lý; rà soát hướng dẫn các chủ trì liên 

kết hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định; tổng hợp trình hồ sơ lên Hội đồng 

thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận hồ sơ liên kết sản xuất thực hiện 

trên địa bàn từ 2 huyện, thị xã, thành phố trở lên; rà soát hướng dẫn các chủ trì 

liên kết hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định; tổng hợp trình hồ sơ lên Hội đồng 

thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Thành lập Hội đồng thẩm định và các bộ phận giúp việc, theo điểm b 

khoản 3 điều 21 Nghị định 27/ND-CP ngày 19/4/2021 quy định cơ chế quản lý, 

tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các hướng dẫn của các 

Bộ, ngành Trung ương. Cụ thể: 

a) Đối với các dự án, kế hoạch liên kết thực hiện trên địa bàn từ 02 huyện 

trở lên: Hội đồng thẩm định do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ 

trách Nông nghiệp làm Chủ tịch Hội đồng; các thành viên là lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân cấp huyện nơi có dự án, kế hoạch liên kết, lãnh đạo các sở nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, sở Lao động Thương 

binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng điều phối NTM tỉnh; các ngành, lĩnh 

vực chuyên môn và chuyên gia độc lập hoặc các thành phần khác (nếu cần thiết) 

b) Đối với các dự án, kế hoạch liên kết thực hiện trên địa bàn 01 huyện 

thành phố, thị xã: Hội đồng thẩm định do Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn làm chủ tịch Hội đồng; các thành viên là lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân cấp huyện nơi có dự án, kế hoạch liên kết, lãnh đạo các sở nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, sở Lao động Thương binh 

và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng điều phối NTM tỉnh; các ngành, lĩnh 

vực chuyên môn và chuyên gia độc lập hoặc các thành phần khác (nếu cần thiết) 
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3.Nội dung thẩm định và Quyết định phê duyệt dự án kế hoạch liên kết. 

a) Nội dung thẩm định phải làm rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại 

khoản 1 Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

b) Quyết định phê duyệt dự án kế hoạch liên kết: theo điểm c,d khoản 3 

điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các hướng dẫn của các Bộ ngành 

trung ương, cụ thể: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án, kế hoạch 

liên kết thực hiện trên địa bàn từ 2 huyện, thành phố, thị xã trở lên; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết thực hiện trên địa 

bàn 01 huyện, thành phố, thị xã. 

4. Thời gian thẩm định và phê duyệt: thực hiện theo khoản 2 điều 12 Nghị 

định 98/NĐ-CP ngày 5/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cụ thể; trong vòng 15 

ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ từ các cơ quan tiếp nhận, Hội đồng tổ chức 

thẩm định; nếu hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện hỗ trợ thì trong vòng 

10 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, hội đồng thẩm định phải thông báo và nêu 

rõ lý do cho chủ liên kết được biết; trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận 

được thông báo kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ 

sơ lập tờ trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

CHƢƠNG III 

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG 

Điều 7 . Nội dung hỗ trợ: theo khoản 4 điều 22 Nghị định 27/ND-CP 

ngày 19/4/2021 quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia và các hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. 

Điều 8.  Mẫu hồ sơ: gồm: 

a) Biên bản họp dân. (mẫu 01) 

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm với các nội dung theo 

điểm a khoản 3 điều 22 Nghị định 27/ND-CP ngày 19/4/2021 quy định cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các hướng dẫn 

của các Bộ, ngành Trung ương (mẫu 02) 

Điều 9 . Trình tự thủ tục lựa chọn 

1. Tiếp nhận hồ sơ: Cộng đồng gửi hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, kế 

hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển sản xuất đến Ủy ban nhân dân huyện qua cơ 

quan tiếp nhận: 

a) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Kinh tế tiếp nhận hồ sơ  

do cộng đồng đề xuất thực hiện trên địa bàn từ 2 xã trở lên; rà soát hướng dẫn 

cộng đồng hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định; tổng hợp trình hồ sơ lên tổ 

thẩm định của Ủy ban nhân dân huyện. 

b) UBND xã tiếp nhận hồ sơ  do cộng đồng đề xuất thực hiện trên địa bàn 

1 xã quản lý; rà soát hướng dẫn các cộng đồng hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy 

định; tổng hợp trình hồ sơ lên tổ thẩm định của Ủy ban nhân dân huyện. 
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2. Thành lập tổ thẩm định và các bộ phận giúp việc: theo điểm b khoản 3 

điều 22 Nghị định 27/ND-CP ngày 19/4/2021 quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các hướng dẫn của các Bộ, 

ngành Trung ương.  

3.Nội dung thẩm định và Quyết định phê duyệt dự án kế hoạch liên kết. 

a) Nội dung thẩm định phải làm rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại 

khoản 1 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và sự cần thiết thực hiện dự án, kế 

hoạch liên kết. 

b) Quyết định phê duyệt dự án kế hoạch liên kết: theo điểm c,d khoản 3 

điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia  cụ thể: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết thực hiện trên địa bàn từ 2 xã trên địa 

bàn huyện trở lên; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt dự án, kế hoạch 

liên kết thực hiện trên địa bàn 01 xã. 

4. Thời gian thẩm định và phê duyệt: thực hiện theo khoản 4 điều 6 Nghị 

quyết này. 

CHƢƠNG IV 

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THEO ĐẶT HÀNG 

Điều 10: Quy trình, thủ tục, nội dung hỗ trợ: thực hiện theo Nghị định 

số 32/2019/NĐ-CP ngày 14/10/2019 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 và theo quy định tại khoản 2 điều 39 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia.     

V. HỒ SƠ KÈM THEO TỜ TRÌNH  

Hồ sơ gửi kèm theo Tờ trình gồm các văn bản sau:  

1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Các tài liệu khác có liên quan. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ngành; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, TH1,2,3,4, TNMT1, NLN1,2,3; 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 


