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Số:         /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày       tháng 12  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực 

hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phân cấp phê duyệt hỗ trợ 
liên kết theo 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, 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ 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, tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị  quyết  số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND 
tỉnh Quảng Nam về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 403/TTr-
SNN&PTNT ngày 13/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ 
thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ 
trợ dự án liên kết/kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết (gọi chung là dự án/kế hoạch 
liên kết), gồm các nội dung sau:

1. Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực 
hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo 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, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Chi tiết tại Phụ lục 
kèm theo).

Trong quá trình sản xuất, nếu các địa phương có đề nghị bổ sung ngành 
hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ liên kết (ngoài danh mục tại Phụ lục trên), thì 
UBND tỉnh uỷ quyền cho Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét quyết định và tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
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2. Phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án/kế hoạch liên kết
a) UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ các dự án/kế hoạch liên kết do chủ trì liên 

kết xây dựng để triển khai thực hiện sản xuất cùng lúc một ngành hàng, sản 
phẩm trên địa bàn của 02 huyện, thị xã, thành phố trở lên hoặc dự án/kế hoạch 
có tổng kinh phí Nhà nước hỗ trợ từ 5 tỷ đồng trở lên.

Dự án liên kết trình UBND tỉnh phê duyệt phải có văn bản thống nhất của 
UBND cấp huyện nơi triển khai thực hiện dự án liên kết và do Sở Nông nghiệp 
và PTNT thẩm định, trình.

b) UBND tỉnh ủy quyền UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ các dự án liên 
kết trong phạm vi thực hiện của một huyện, thị xã, thành phố và có tổng kinh phí 
Nhà nước hỗ trợ dưới 5 tỷ đồng.

Điều 2. Quy định chuyển tiếp
1. Các dự án/kế hoạch liên kết đang triển khai và được phê duyệt theo danh 

mục ngành hàng, sản phẩm khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn 
sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết/kế 
hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết theo Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 
13/11/2018 của UBND tỉnh thì tiếp tục triển khai thực hiện theo Quyết định số 
3420/QĐ-UBND.

2. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quyết này được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế đó.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 
PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công 
Thương; Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 
phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
3420/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam./.
  Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ NN& PTNT;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục PTNT;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2021\Quyet dinh\12 14 phe duyet 
nganh hang, san pham uu tien ho tro thuc hien lien ket theo ND 
98.docx

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu



3


		2021-12-17T10:50:33+0700
	Quảng Nam


		2021-12-17T10:52:31+0700
	Quảng Nam


		2021-12-17T10:52:37+0700
	Quảng Nam


		2021-12-17T10:52:38+0700
	Quảng Nam


		2021-12-17T10:52:39+0700
	Quảng Nam




