ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4355 /UBND-KTN

Quảng Nam, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập trung triển khai thực hiện
các dự án phát triển sản xuất liên
kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất
với tiêu thụ sản phẩm, ngành nghề
nông thôn và Chương trình OCOP
từ nguồn vốn Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Sau khi xem xét Báo cáo số 49/BC-VPĐPNTM ngày 20/7/2020 của Văn
phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về kết quả kiểm tra thực hiện các dự án
phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và ngành nghề nông thôn giai đoạn
2018 - 2020; để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực hiện, đồng thời
xử lý các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản
phẩm, ngành nghề nông thôn và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh yêu
cầu các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung
thực hiện một số nội dung sau:
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Nghiên cứu những tồn tại, hạn chế nêu trong Báo cáo 49/BCVPĐPNTM (Báo cáo có gửi cho các địa phương) để thành lập Tổ kiểm tra cấp
huyện (do lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế/Văn phòng
Điều phối NTM huyện làm Tổ trưởng, lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch làm
Tổ phó và các cán bộ chuyên môn có liên quan đến các dự án) tổ chức tổng rà
soát lại quy trình thực hiện, các hồ sơ, thủ tục, chứng từ, hiệu quả các dự án trên
địa bàn để hướng dẫn, chỉ đạo các xã, chủ đầu tư thực hiện cho phù hợp với các
quy định hiện hành.
- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế/Văn phòng Điều
phối NTM cấp huyện tổ chức kiểm tra giữa kỳ (6 tháng) về tiến độ, kết quả thực
hiện các dự án; khi kết thúc dự án cần tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết
quả thực hiện dự án đối với tất cả các dự án có phạm vi triển khai trên địa bàn
huyện, theo đúng quy trình theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả dự án quy định
tại Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ Nông nghiệp
và PTNT, trong đó chú ý đánh giá hiệu quả và việc thực hiện các hợp đồng liên
kết tiêu thụ sản phẩm của các dự án, trên cơ sở đó đề xuất nhân rộng đối với
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các dự án có hiệu quả cao. Báo cáo kết quả kiểm tra giữa kỳ (trước ngày
30/8/2020) và báo cáo kết quả kết thúc dự án giai đoạn 2018-2020 (trước ngày
15/12/2020) về UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) để theo dõi,
chỉ đạo.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện giải ngân hiệu quả nguồn vốn kế hoạch
năm 2020 được giao; trong đó quan tâm giải ngân nguồn kinh phí sự nghiệp
phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản
phẩm, ngành nghề nông thôn và Chương trình OCOP từ ngân sách trung ương,
không để bị thu hồi về ngân sách trung ương. Các địa phương nếu đến ngày
01/10/2020, xét thấy khả năng không giải ngân hết nguồn kinh phí sự nghiệp kế
hoạch năm 2020 được giao thì tổng hợp điều chuyển cho các xã khác trên địa
bàn huyện hoặc báo cáo UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh)
trước ngày 10/10/2020 để xem xét, điều chuyển cho các huyện khác có nhu
cầu. Kiên quyết kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có
liên quan nếu để bị thu hồi vốn về ngân sách trung ương.
- Chỉ đạo phát huy vai trò của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp để hỗ trợ
thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất
với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn 01 xã hoặc xem xét giao cho Trung tâm Kỹ
thuật nông nghiệp làm chủ đầu tư các dự án có tính chất liên xã, liên vùng (từ
02 xã trở lên) để sử dụng những cán bộ có chuyên môn thực hiện dự án. Tăng
cường công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức về phát triển sản
xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, trong đó chú
trọng hướng dẫn sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp
công nghệ cao đến người dân; cần gắn kết việc hỗ trợ thực hiện các dự án phát
triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm
để tập trung nguồn lực, tăng hiệu quả các dự án; chủ động hỗ trợ tìm kiếm các
đối tác trong tiêu thụ nông sản trên địa bàn.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT
- Rà soát lại các định mức kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 299/QĐSNN&PTNT ngày 16/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT để điều chỉnh, bổ
sung cho phù hợp với điều kiện từng vùng; trong đó, lưu ý nghiên cứu kiến
nghị của các địa phương về bổ sung một số định mức kinh tế - kỹ thuật đối với
cây trồng, con vật nuôi có tiềm năng và điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật
đối với cây bưởi, cam theo hướng được hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
thời kỳ kiến thiết cơ bản ít nhất 3 năm, kể từ năm tổ chức thực hiện dự án.
- Chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất
lượng giống cây trồng, con vật nuôi trên thị trường trước khi đưa vào địa bàn
tỉnh; rà soát, đánh giá tổng thể, toàn diện tất cả các chính sách đang thực hiện
về nông nghiệp - nông dân - nông thôn, đồng thời, phân tích dự báo bối cảnh
tình hình mới để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các chính
sách mới (đất đai, hạ tầng, tài chính, tín dụng, đào tạo, khoa học công nghệ,
thương mại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ
cao ...) trong giai đoạn 2021-2025 để tạo điều kiện khuyến khích phát triển sản
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xuất, nâng cao thu nhập cho người dân và đẩy mạnh phát triển nông nghiệp
trong thời gian đến.
- Tổ chức mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cho nông dân không chỉ về
khoa học - kỹ thuật sản xuất mà còn cả cách thức tổ chức sản xuất. Đồng thời,
tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong việc
ký kết hợp đồng có điều kiện ràng buộc, bảo đảm quyền lợi giữa các bên, nhằm
xây dựng mối liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ bền vững. Tâp trung hướng
dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ thành lập các HTX trong sản xuất nông nghiệp, nhất là
thành lập các HTX ở miền núi để làm “bà đỡ” cho người dân trong thực hiện
các dự án liên kết. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng liên kết
để có giải pháp chỉ đạo cho phù hợp, đảm bảo lợi ích của người nông dân.
3. Sở Tài chính: Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong việc thanh,
quyết toán các nguồn vốn của dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá
trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, ngành nghề nông thôn và Chương trình
OCOP trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo đúng quy
định.
4. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh:
- Tổng hợp các đề xuất của địa phương để phối hợp với các ngành liên
quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục duy trì, hỗ trợ thực hiện các dự án phát
triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm
trong giai đoạn 2021-2025 theo quy định; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn quy
trình thực hiện, tỷ lệ, định mức hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với
điều kiện của từng vùng, nhất là địa bàn các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn
để thu hút các doanh nghiệp tham gia phát triển kinh tế đối với vùng này.
- Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện
và thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, kể cả vướng mắc (nếu
có) về UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã,
thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Chi cục PTNT;
- Phòng, ban có liên quan và UBND các xã
(do UBND cấp huyện sao gửi và chỉ đạo);
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.
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