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 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015; Công văn số 590/UBND-KT ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Về việc 

tham mưu thực hiện các nội dung theo Nghị định số 57, 98, 109 của Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị quý Cơ quan 

đăng tải dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định 

phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Sơn La 

(Chi tiết có dự thảo hồ sơ gửi kèm theo) trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

trong thời hạn tối thiểu 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rất mong nhận được sự quan tâm, 

phối hợp thực hiện của quý Cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đồng chí Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, PTNT, Uyên(03B). 

GIÁM ĐỐC 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

Số:     /2020/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày    tháng      năm 2020 

 

 

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 

Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 

tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 
ngày 26 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ 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 kêt trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 
của HĐND tỉnh Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Tờ trình số  /TTr-SNN ngày     tháng      năm 2020. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện 

liên kết trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

- Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định phân cấp cho UBND các 

huyện, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện 

liên kết trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Đối tượng áp dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp 

huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Những nội dung khác không quy định trong Quyết định này thì thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của 
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Chính phủ Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

2. UBND tỉnh phê duyệt dự án trong các trường hợp sau: 

- Dự án có địa bàn thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn từ hai huyện trở lên. 

- Hoặc Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên. 

3. UBND cấp huyện phê duyệt dự án trong trường hợp dự án có tổng mức 

đầu tư dưới 30 tỷ đồng trở xuống và có địa bàn thực hiện liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn các xã thuộc UBND cấp huyện quản lý. 

4. Cơ quan thẩm định dự án 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thẩm định hồ sơ dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp do UBND tỉnh phê duyệt. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế 

thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ dự án liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do UBND cấp huyện phê duyệt. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  tháng  năm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 

Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Như Điều 4; 

- TT.TU, HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP và các PCVP UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Báo Sơn La; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 



UBND TỈNH SƠN LA 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

 Số:            /TTr-SNN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày         tháng 02 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp phê duyệt 

hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy mô vốn 

đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Sơn La 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22/6/2015; Công văn số 590/UBND-KT ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh Về việc 

tham mưu thực hiện các nội dung theo Nghị định số 57, 98, 109 của Chính phủ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình UBND tỉnh quyết định cho 

phép xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy mô vốn đầu tư và địa 

bàn thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Sơn La với nội dung như sau: 

1. Sự cần thiết phải ban hành Quyết định 

a) Căn cứ pháp lý 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 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 kêt trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp. 

- Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 

HĐND tỉnh Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

b) Cơ sở thực tiễn 

- Quy định tại Khoản 3, Điều 17 (Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương), Nghị định số 98/2018/NĐ-CP: "… Quy định 

phân cấp Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn theo 

quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết". 

- Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 128/2020/NQ-

HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của HĐND tỉnh Ban hành chính sách 

khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Việt Nam đã ký kết các hiệp định với các nước ASEAN, Trung Quốc, Mỹ, 

EU.... Đặc biệt trong thời gian qua đã ký Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 
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xuyên Thái Bình Dương (CTPPP). Trong quá trình hội nhập quốc tế, sự liên kết sản 

xuất, sản xuất theo chuỗi có ý nghĩa quan trọng mang tính quyết định quy mô sản 

xuất nông nghiệp; thị trường tiêu thụ nông sản được mở rộng, sự cạnh tranh của các 

nông sản nhập khẩu với nông sản nội địa ngày càng gay gắt. 

- Khuyến khích, phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đang có trên địa bàn tỉnh 

theo hướng bền vững, gồm: 124 chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản an toàn; 

Công ty cổ phần mía đường Sơn La ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ mía với 

gần 10.000 hộ, diện tích trên 9.000 ha; Các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia 

liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê với 12.000 hộ, trên 10.000 ha; Công ty cổ phần 

Giống bò sữa Mộc Châu liên kết với 297 hộ nông dân trong chăn nuôi 20.000 

con bò sữa; Hàng trăm hộ sản xuất ngô để phục vụ nhà máy chế biến thức ăn 

cho bò sữa TMR; 16 cơ sở, nhà máy chế biến chè đã ký kết trên 7.000 hợp đồng 

với hộ gia đình, cá nhân về liên kết sản xuất tiêu thụ chè; Các doanh nghiệp, hợp 

tác xã sản xuất rau, quả liên kết sản xuất, tiêu thụ với các cơ sở chế biến nông 

sản, hệ thống siêu thị và các tổ chức, cá nhân xuất khẩu nông sản; Công ty cổ 

phần Cao su Sơn La liên kết với 6.900 hộ để trồng 4.755,6 ha cây cao su. Vùng 

nguyên liệu quả phục vụ cho một số nhà máy như: Nhà máy chế biến chanh leo, 

rau, củ, quả xuất khẩu với công suất 10.000 tấn rau, củ, quả/năm; Các cơ sở sản 

xuất rượu vang Sơn tra tại Bắc Yên; rượu ngô, mận Mộc Châu; rượu chuối Yên 

Châu; hoa quả sấy Mộc Châu; chuối sấy Yên Châu; long nhãn Sông Mã... và 

một số nhà máy đang xây dựng của Tập đoàn TH, Công ty cổ phần Thực phẩm 

xuất khẩu Đồng Giao.... 

2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh 

 a) Đối tượng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

b) Phạm vi: Quy định phân cấp cho UBND các huyện, thành phố phê duyệt 

hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy mô vốn đầu tư và 

địa bàn thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

3. Nội dung chính của dự thảo Quyết định 

a) UBND tỉnh phê duyệt dự án trong các trường hợp sau: 

- Dự án có địa bàn thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn từ hai huyện trở lên. 

- Hoặc Dự án có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên. 

b) UBND cấp huyện phê duyệt dự án trong trường hợp dự án có tổng mức 

đầu tư dưới 30 tỷ đồng trở xuống và có địa bàn thực hiện liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn các xã thuộc UBND cấp huyện quản lý. 

c) Cơ quan thẩm định dự án 
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- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thẩm định hồ sơ dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp do UBND tỉnh phê duyệt. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế 

thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ dự án liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do UBND cấp huyện phê duyệt. 

4. Dự kiến thời gian ban hành 

Trình ban hành Quyết định của UBND tỉnh Quy định phân cấp phê duyệt hỗ 

trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy mô vốn đầu tư và địa 

bàn thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Sơn La vào phiên họp thứ 47 của UBND tỉnh 

dự kiến tổ chức vào tháng 4/2020. 

5. Cơ quan chủ trì soạn thảo 

Đề nghị xem xét quyết định giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình UBND tỉnh ban hành Quyết định của 

UBND tỉnh Quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. 

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy 

định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh Sơn La, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 (Xin gửi kèm theo: Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp; bản chụp ý 

kiến góp ý; Đề cương dự thảo quyết định và các tài liệu có liên quan)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, PTNT, VHùng(03B). 

GIÁM ĐỐC 
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