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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 911 /SNN-KHTC
V/v tham gia ý kiến dự thảo Đề án
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 07 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Căn cứ văn bản số 954/GM-KHĐT.ĐKKD ngày 30/6/2020 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư Bắc Ninh về việc tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo Đề án Hỗ
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và PTNT có một số ý kiến như sau:
1. Tại Phần II, mục III, điểm 1. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất
Hiện nay, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp , nông
thôn trên địa bàn tỉnh phần lớn là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ được
thành lập mới hoặc chuyển đổi từ mô hình kinh tế hộ kinh doanh và hợp tác xã
nông nghiệp. Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp đều là
hoạt động ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tuy nhiên, đối với các doanh
nghiệp đầu tư vào ngành nghề sản xuất hàng thủ công, sản phẩm văn hóa, dân tộc
truyền thống trong các làng nghề cần được khuyến khích tự nguyện di dời, thực hiện
sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp để kiểm soát tốt môi
trường nông thôn.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu phương án nâng mức hỗ trợ về
mặt bằng sản xuất tối đa bằng mức hỗ trợ cho doanh nghiệp FDI: hỗ trợ 50%
toàn bộ tiền thuê mặt bằng, số tiền hỗ trợ không quá 02 tỷ đồng.
2. Phần II, mục III, điểm 5
- Đề nghị sửa tiêu đề thành: Hỗ trợ DN NVV mở rộng thị trường, tham gai
cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: Thực hiện theo Điều 13, Điều 19 Luật Hỗ trợ DN
NVV và Điều 22, 23, 24 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP.
- Tại ý 5.1.Nhiệm vụ: sửa đoạn “ Hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi
giá trị đối với nhóm ngành là thế mạnh của tỉnh, trong đó giai đoạn trước mắt tập
trung xây dựng chuỗi sản phẩm công nghiệp điện tử, sản xuất và chế biến nông
nghiệp công nghệ cao để triển khai thực hiện.”, sửa thành “ Hình thành các cụm
liên kết ngành, chuỗi giá trị với các nhóm ngành, sản phẩm thế mạnh của tỉnh,
trong đó trước mắt tập trung vào lĩnh vực sản xuất, chế biến công nghiệp điện tử,
các sản phẩm nông nghiệp.”
Lý do: Để phù hợp với quy định của Luật DN NVV, Nghị định số
39/2018/NĐ-CP, Nghị định số 98/2018NĐ-CP. Ngoài ra, hiện nay, việc hình thành
liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu
vào, sản xuất, sơ chế hoặc chế biến gắn với phân phối sản phẩm đến người tiêu

dùng (tiêu thụ) chưa nhiều và là hướng đi đang được khuyến khích phát triển
trong nông nghiệp nói chung. Nếu quy định chỉ hỗ trợ cho đối tượng nông
nghiệp công nghệ cao thì không khuyến khích được rộng rãi việc hình thành
chuỗi giá trị và cụm liên kết trong sản xuất nông nghiệp.
- Tại ý 5.2.1 về giải pháp, đề nghị sửa thành: “Giao Sở Công thương, Sở
Nông nghiệp và PTNT chủ trì, tham mưu đề án chi tiết xây dựng và triển kai
thực hiện 01 cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị về công nghiệp điện tử và 01 cụm
liên kết ngành, chuỗi giá trị về sản phẩm nông nghiệp, báo cáo UBND tỉnh
trong năm 2021.”
- Tại ý 5.2.3 về giải pháp: Đây là đề án hỗ trợ các DN NVV có trụ sở
chính hoặc có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, có đăng ký kê khai nộp thuế tại
tỉnh Bắc Ninh. Do vậy không cần quy định riêng cho đối tượng doanh nghiệp có
tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị khác ngoài tỉnh (do vẫn thuộc đối
tượng được hưởng hỗ trợ theo Điều 24, NĐ 39/2018/NĐ-CP).
Đề nghị sửa ý 5.2.3 thành: “Giao Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và
PTNT theo nhiệm vụ quản lý chuyên ngành, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của
doanh nghiệp và chủ trì thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.”
3. Tại Phần II, mục V, điểm 2. Nguồn kinh phí thực hiện
Dự thảo quy định: “Kinh phí thực hiện các nội dung hoạt động hỗ trợ
doanh nghiệp của Đề án được các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố xây dựng và thực hiện từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của các
đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm” là chưa hợp lý về chế độ chi và
phân cấp ngân sách.
Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa theo hướng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư
hàng năm chủ trì xây dựng kế hoạch, tổng hợp nhu cầu kinh p hí hỗ trợ, gửi Sở
Tài chính xem xét, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, bố trí nguồn kinh phí riêng để
thực hiện Đề án từ ngân sách cấp tỉnh.
4. Tai phần III, mục II, điểm 10. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và PTNT
đề nghị sửa thành: “Chủ trì, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án;
Tham mưu UBND tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.”
Vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT phúc đáp ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư
tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo ./.
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