
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực chất vấn tại kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Thực hiện Công văn số 430/UBND –TH ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh An Giang về việc báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp lần thứ 

18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; 

Sau khi rà soát, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực 

hiện chất vấn tại kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 

Công văn số 185/HĐND-TT ngày 271/11/20209 của Thường trực HĐND tỉnh, 

như sau: 

Để thực hiện Nghị định số 98/2018/ND-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, 

HĐND tỉnh có Nghị quyết số 04/2019/NQ-HDND ngày 12/7/2019; UBND tỉnh có 

ban hành Quyết định số 30/2019/QD-UBND ngày 22/7/2019 Quy định chính sách 

hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhưng 

đến nay chưa triển khai thực hiện được. Đề nghị cho biết nguyên nhân, giải pháp 

trong thời gian tới 

Để đẩy nhanh việc hình thành các liên kết, tiếp cận được với các chính sách 

hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã được ban hành tại 

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND và Quyết định 30/2019/QĐ-UBND, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã tích cực tuyên truyền đến các đối tượng có liên quan, phối hợp 

với các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh để hướng dẫn các 

bước thụ hưởng chính sách.  

Một trong những nội dung đã được hướng dẫn là về quản lý, sử dụng và 

thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương và các đối tượng 

được hưởng ưu đãi theo Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND và Quyết định 

30/2019/QĐ-UBND. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có phối hợp với ngành tài 

chính, từ đó Sở Tài chính đã có Công văn trả lời số 3030/STC-HCSN ngày 

02/12/2020 về hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Về trình tự 

lập, thẩm định, phê duyệt Dự án liên kết hoặc Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 936/SNNPTNT-CCPTNT ngày 

14/5/2021 gởi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Từ đó, theo tổng hợp 

từ các huyện hiện có có 08 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ đã có đăng ký thực 

hiện trong năm 2020 ở Long Xuyên, Phú Tân, Thoại Sơn, Châu Phú. Các liên kết 
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này chủ yếu thực hiện trên lúa gạo (05 liên kết), 02 liên kết trên rau màu, 01 liên 

kết trên cây ăn trái. 

Ngoài ra, để chính sách phù hợp với thực tế phát sinh từ các địa phương Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh có Quyết định 874/QĐ-UBND  

ngày 26/4/2021 về việc Ban hành Danh mục ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ 

trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 

(thay thế Quyết định 1961/QĐ-UBND ngày 12/8/2019). Trên cơ sở ngành hàng, 

sản phẩm ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ đã được ban hành, Sở 

Nông nghiệp và PTNT có Tờ trình 103/TTr-SNNPTNT ngày 10/5/2021 trình 

UBND tỉnh Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực 

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

địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND. 

Trên đây là báo cáo báo kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp lần thứ 18 

HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn kính gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận:      

- UBND tỉnh (1 bản); 

- HĐND tỉnh (90 bản); 

- GĐ, các PGĐ;                    
- Lưu: VT, KHTC, LTL. 
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