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TỜ TRÌNH 
Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia 

khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm 

việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII – kỳ họp thứ Chín 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban 

nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức 

chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực 

và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN  

Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và từ các chính 

sách hỗ trợ của nhà nước, số lượng hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai hàng năm 

đều tăng, quy mô, lĩnh vực hoạt động được mở rộng. Một số hợp tác xã được củng 

cố, đổi mới, mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng phù hợp, từng bước khẳng định 

vai trò, vị trí của mình và không ngừng nâng cao thu nhập cho các thành viên, hỗ 

trợ kinh tế hộ phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, 

giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP. Hoạt động của 

các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân, vừa cải 

thiện đời sống vật chất, góp phần thay đổi nhận thức cho người dân về hình thức tổ 

chức sản xuất theo hướng hiệu quả và theo nhu cầu của thị trường, đồng thời đã có 

những đóng góp nhất định cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, kinh 

tế tập thể trên địa bàn tỉnh chậm có sự thay đổi về chất, quy mô hợp tác xã còn nhỏ, 

phạm vi hoạt động chưa được mở rộng. Năng lực, trình độ cán bộ quản lý của các 

hợp tác xã còn nhiều hạn chế, không đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhu 

cầu chung của thành viên trong điều kiện hiện nay.  

Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ 

hợp tác xã với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với hợp tác xã, làm đòn bẩy 

tạo động lực cho HTX phát triển, cụ thể như: Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt chính sách 

hỗ trợ liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai; Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng 

nhân tỉnh về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển hợp 
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tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 

22 tháng 10 năm 2018 về ban hành kế hoạch thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại 

học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2018 - 2020,... Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách đã không còn 

phù hợp với thực tiễn cũng như sự thay đổi về quy định Pháp luật có liên quan 

(Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 

năm 2020 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 

đoạn 2021-2025, thay thế Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

giai đoạn 2015 - 2020; Bộ Tài chính ban hành Thông tư 124/2021/TT-BTC ngày 

30 tháng 12 năm 2021 về hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí 

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025 ban hành 

kèm theo quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ), theo đó điều kiện, định mức giai đoạn 2021-2025 đã thay đổi so với 

giai đoạn trước.  

- Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định một số nội dung cần được Hội đồng nhân dân tỉnh thông 

qua, cụ thể: 

+ Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên ít nhất 

bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/01 khóa đào tạo. Mức chi cụ thể phải được 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với khả năng cân đối của địa 

phương”. 

+ Tại Điều 10 Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Mức hỗ trợ hàng tháng ít nhất bằng 1,5 mức lương 

tối thiểu vùng. Mức chi cụ thể phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 

phù hợp với khả năng cân đối của địa phương”. 

Khoản 1 Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy 

định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chi tiết điều, 

khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước 

cấp trên. 

- Ngoài ra, sau khi đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 103/2019/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 

488/QĐ-UBND ngày 20 ngày 10 năm 2018 của UBND tỉnh về Kế hoạch thí điểm 

đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, việc triển khai các chính sách 

trên cụ thể như sau:  

+ Chính sách thu hút cán bộ trẻ có trình độ đào tạo đại học về làm việc tại hợp 

tác xã: Giai đoạn 2018-2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-
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UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 triển khai đề án của Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

thí điểm thu hút 12 cán bộ trẻ về làm việc tại 06 hợp tác xã tại 06 huyện (mỗi HTX 2 

người). Qua báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì hiệu quả của đề 

án khả quan, cần nhân rộng triển khai. 

Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 10 ngày 7 năm 2019 (được xây 

dựng trên cơ sở Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 

2015 - 2020), áp dụng từ năm 2019 đối với Hợp tác xã nông nghiệp có nội dung 

trùng với đề án Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng hỗ trợ Hợp tác xã 

nông nghiệp, trong khi nguồn lực của tỉnh còn hạn chế, do đó từ 2019-2020 là áp 

dụng lồng ghép thí điểm và sẽ đánh giá nhân rộng trong giai đoạn 2021-2025. Tuy 

nhiên cuối năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg 

ngày 13/11/2020 phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

giai đoạn 2021-2025, đồng thời Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 124/2021/TT-

BTC ngày 30/12/2021 về hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí 

Chương trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban hành 

kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg, do đó từ đầu năm 2019 đến nay chưa áp 

dụng Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND riêng lẻ. 

Theo quy định tại Thông tư số 124/2021/TT-BTC thì mức hỗ trợ chính sách 

thu hút cán bộ trẻ có trình độ về làm việc cao hơn (tối thiểu 1,5 lần mức lương tối 

thiếu vùng cho tất cả các hợp tác xã; còn Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND quy 

định mức hỗ trợ hàng tháng tương đương mức lương tối thiếu vùng cho hợp tác xã 

nông nghiệp) và thẩm quyền là Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Theo đó giai 

đoạn 2021-2025 là áp dụng định mức hỗ trợ mới theo quy định của Hội đồng nhân 

dân tỉnh. 

+ Đối với hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp chi phí đánh giá và cấp giấy chứng 

nhận nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) 

tại các khu, vùng tập trung đất đai: Đã hỗ trợ cho 10 hợp tác xã chứng nhận 

VietGAP (hỗ trợ lồng ghép, thu phí dịch vụ công do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai chứng nhận). Tuy nhiên, cả hai nội dung hỗ trợ 

theo Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 tháng 2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh đều đã được quy định trong các văn bản của Chính phủ, Bộ Tài chính, 

áp dụng phổ biến chứ chưa phải là đặc thù riêng của địa phương (cụ thể: Hỗ trợ tri 

thức trẻ về làm việc tại HTX được quy định tại Điều 8, Thông tư 340/2016/TT-BTC; 

Đối với hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp chi phí đánh giá và cấp giấy chứng nhận nông 

nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP): Tại điểm c 

khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT 

ngày 16/10/2013 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Tài chính – 

Bộ kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg 

ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Hỗ trợ sản xuất một lần kinh 
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phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để cấp Giấy chứng nhận VietGAP” (thông 

qua chương trình, dự án); Tại điểm b khoản 1 Điều 17, Nghị định 109/2018/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ quy định: “Hỗ trợ 

một lần 100%  chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông 

nghiệp hữu cơ do tổ chức chứng nhận cấp”. 

Từ những phân tích ở trên, đồng thời căn cứ các quy định liên quan, việc đề 

nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh 

phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ 

trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

là thực sự cần thiết và theo đúng quy định pháp luật; đồng thời bãi bỏ Nghị quyết 

số 103/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 tháng 2019 cho phù hợp với nghị quyết 

mới ban hành và các quy định hiện hành. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích: Văn bản được ban hành giúp quy định cụ thể mức chi hỗ trợ 

kinh phí ăn ở cho học viên (thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, 

chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể) tham gia khóa đào 

tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức 

kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 

tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản: Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng 

dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương 

trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm 

theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ; UBND tỉnh đã chỉ đạo tại văn bản số 861/VP-KTTH ngày 24 tháng 3 năm 2022 

của Văn phòng UBND tỉnh về nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, thay thế Nghị quyết 

số 103/2019/NQ-HĐND ngày 24 tháng 3 năm 2019 về chính sách phát triển hợp tác 

xã. 

Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 

1509/SKHĐT-DN về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết, đã đăng trên trang thông 

tin điện tử của tỉnh ngay trong ngày 19/5/2022, địa chỉ đăng thông tin: 

https://gialai.gov.vn/pages/dong-gop-du-thao-van-ban.aspx?ItemID=154, thời hạn 

lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết từ ngày 19/5/2022 đến ngày 19/6/2022. Ngày 

28/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có Công văn số 2002/SKHĐT-DN về 

đôn đốc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết. 

https://gialai.gov.vn/pages/dong-gop-du-thao-van-ban.aspx?ItemID=154
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Ngày 01 tháng 6 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận 

để UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học 

viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động 

trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-

2025 tại Nghị quyết số 119/NQ-HĐND. 

Thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND 

tỉnh đã chỉ đạo tại văn bản số 1134/UBND-KTTH ngày 03/6/2022, theo đó giao Sở 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở, 

ngành, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của tỉnh và các quy định pháp luật 

có liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết. Đối với các nội dung yêu cầu của 

Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến rà soát đối tượng áp dụng và nguồn lực 

đảm bảo cho việc thi hành nghị quyết sau khi được thông qua, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đã phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính rà soát, đã tiếp thu, giải trình tại báo 

cáo số 194/BC-SKHĐT ngày 07/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Sau khi xây dựng dự thảo Nghị quyết và tổng hợp ý kiến tham gia của 43 sở, 

ban, ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2428/SKHĐT-DN 

ngày 03/8/2022 về việc đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết; ngày 

09/8/2022, Sở Tư pháp có Công văn phúc đáp số 1304/STP-NV1 về việc thẩm 

định dự thảo Nghị quyết trong đó đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai lại việc 

lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết, đăng tải toàn bộ văn bản trên Cổng thông tin 

điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh,... 

Ngày  16/8/2022,  Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2576/SKHĐT-DN 

về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết; theo đó, thời hạn lấy ý kiến đối với dự thảo 

Nghị quyết từ ngày 16/8/2022 đến ngày 16/9/2022; đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để đăng trên trang thông tin điện tử của 

tỉnh ngay trong ngày 16/8/2022, địa chỉ đăng thông tin: 

https://www.gialai.gov.vn/pages/dong-gop-du-thao-van-ban.aspx?ItemID=173. 

Đến hết ngày 16/9/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến tham 

gia của 29 sở, ban, ngành, địa phương, hầu hết các cơ quan, đơn vị cơ bản thống 

nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho 

học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao 

động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  

Sau khi tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý của các đơn 

vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3157/SKHĐT-DN ngày 28/9/2022 về 

việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết gửi Sở Tư pháp để thẩm định văn bản 

quy phạm pháp luật.  

Sở Tư pháp có văn bản số 1599/STP-NV1 ngày 29/9/2022 về việc thẩm định 

dự thảo Nghị quyết. Cơ bản thống nhất các nội dung trình. 

 

https://www.gialai.gov.vn/pages/dong-gop-du-thao-van-ban.aspx?ItemID=173
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IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

1. Bố cục: Nghị quyết này gồm 3 Điều  

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

a) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

- Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở 

cho học viên (thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn 

kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể) tham gia khóa đào tạo để nâng 

cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập 

thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh 

tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025. 

- Đối tượng áp dụng 

+ Thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ 

thuật, nghiệp vụ của tổ chức kinh tế tập thể (bao gồm: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, tổ hợp tác) đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại điểm b khoản 2 Mục III 

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban 

hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg. 

+ Người lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc 

tại các tổ chức kinh tế tập thể. 

+ Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện Chương trình hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo 

Quyết định số 1804/QĐ-TTg. 

b) Điều 2. Mức chi hỗ trợ 

- Mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho thành viên, người lao động đang làm 

công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của tổ chức kinh tế tập thể tham 

gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/01 

khóa đào tạo. 

- Mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể: 

Mức hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng. 

c) Điều 3. Tổ chức thực hiện 

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

- Bãi bỏ Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến 

khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
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- Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, kỳ họp 

thứ … thông qua ngày …. tháng …. năm 2022 và có hiệu lực từ ngày …. tháng …. 

năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (Không có) 

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí để triển khai nghị quyết: Sử dụng nguồn sự nghiệp kinh tế 

ngân sách cấp tỉnh. Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách tỉnh hàng năm, các sở 

ngành sẽ tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh phân bổ cụ thể theo đúng quy 

định. 

(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ Chín xem 

xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, NN&PTNT, KHĐT; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NL, NC, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Phước Thành 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /2022/NQ-HĐND Gia Lai, ngày      tháng     năm 2022 

  

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa  

đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc 

tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI  

KHÓA XII KỲ HỌP THỨ ….. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương 

trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm 

theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ; 

Xét Tờ trình số…; Báo cáo thẩm tra của …; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên (thành 

viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của 

các tổ chức kinh tế tập thể) tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi 

hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 

đoạn 2021 - 2025. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ 

thuật, nghiệp vụ của tổ chức kinh tế tập thể (bao gồm: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, tổ hợp tác) đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại điểm b khoản 2 Mục III Chương 

DỰ THẢO 
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trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm 

theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg. 

b) Người lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại 

các tổ chức kinh tế tập thể. 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện Chương trình hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo 

Quyết định số 1804/QĐ-TTg. 

Điều 2. Mức chi hỗ trợ  

1. Mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho thành viên, người lao động đang làm công 

tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của tổ chức kinh tế tập thể tham gia 

khóa đào tạo để nâng cao năng lực bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/01 khóa 

đào tạo. 

2. Mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể: Mức 

hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Bãi bỏ Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến 

khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, kỳ họp 

thứ … thông qua ngày …. tháng …. năm 2022 và có hiệu lực từ ngày …. tháng …. 

năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Vụ Pháp chế thuộc Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các sở, ngành cấp tỉnh; 

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh; 

- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn 

- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Lưu: VT-HĐND. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Niên 

    



 

UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:           /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Gia Lai, ngày        tháng  3  năm 2022 

 

BÁO CÁO 
Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 103/2019/NQ-HĐND ngày 

10/7/2019 của HĐND tỉnh Gia Lai về về quy định một số chính sách đặc thù 

khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

                                         Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 184/VP-NL ngày 

17/01/2022 về kế hoạch thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về 

làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã nông nghiệp, trong đó giao cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, Liên minh hợp tác xã tỉnh, các địa phương 

để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 103/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 

của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển 

hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sau khi tổng hợp báo cáo của 

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

báo cáo như sau: 

I. Kết quả triển khai thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện 

Thực hiện Luật Hợp tác xã 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Nghị định 

số 107/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21 tháng 02 

năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh 

tế tập thể; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành luật hợp tác xã và các Thông tư hướng 

dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Thời gian qua, tỉnh đã rất quan tâm đến công 

tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đã ban hành nhiều chương trình, kế 

hoạch, chính sách, trong đó HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 103/2019/NQ-

HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đặc 

thù khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường chỉ đạo 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Luật HTX 2012, Quyết định số 

2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương 

trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020, Quyết định số 1804/QĐ-TTg 

ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát 

triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 – 2025, Nghị quyết 103/2019/NQ-HĐND ngày 

10/7/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến 

khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm tạo sự 
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chuyển biến về nhận thức trong cơ quan quản lý các cấp và nhân dân về chính 

sách hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể; khuyến khích và tạo điều kiện cho các hợp 

tác xã tham gia chương trình hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền đã nâng cao vai trò quản lý, tiếp tục 

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Hợp tác xã, nhất là các 

Hợp tác xã nông nghiệp. Hàng năm, đã ban hành các Chương trình, kế hoạch hỗ 

trợ kinh tế tập thể, Hợp tác xã phát triển, trong đó tăng cường các giải pháp về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, nắm bắt thông tin, mở rộng thị trường; phối hợp chặt chẽ 

với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các các 

tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội 

viên tham gia Hợp tác xã. 

 2. Về chính sách hỗ trợ người tốt nghiệp đại học trở lên làm việc ở 

HTX nông nghiệp 

Ngày 10/7/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 103/2019/NQ-

HĐND về quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển hợp tác xã 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên trong thời gian qua các Hợp tác 

xã trên địa bàn tỉnh hoạt động gặp nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của đại 

dịch Covid 19, vì vậy các Hợp tác xã vẫn chưa có nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn để 

khuyến khích việc thu hút cán bộ trẻ có năng lực, chuyên môn về làm việc cho 

Hợp tác xã, do đó các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được tiêu chí để 

được hỗ trợ theo tinh thần của Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND.  

Giai đoạn 2018-2020, nhằm triển khai Quyết định số 1231/QĐ-BNN-

KTHT ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông về phê duyệt Kế 

hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về 

làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 

22/10/2018 về Kế hoạch thí điểm đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về 

làm việc có thời hạn ở các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018- 

2020. Kết quả triển khai thực kế hoạch đã hỗ trợ thí điểm đưa 12 tri thức trẻ tốt 

nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở 06 HTX nông nghiệp của 06 

huyện, thị xã (02 cán bộ trẻ/HTX nông nghiệp), với tổng kinh phí hỗ trợ là 

1.245,97 triệu đồng (trong đó ngân sách Nhà nước: 798,92 triệu đồng, đạt 62,81% 

so với kinh phí được phân thực hiện; Kinh phí HTX nông nghiệp chi trả thêm: 

447,05 triệu đồng). 

3. Hỗ trợ chi phí đánh giá và cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ 

hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAT) tại các khu, vùng 

tập trung đất đai. 

Đã hỗ trợ cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 10 đơn vị, thuộc nhóm đối 

tượng cây trồng thế mạnh trên địa bàn tỉnh như: Cà phê, Hồ tiêu, Bơ, Sầu riêng, 

Mãng cầu ta hạt lép, Bơ, Cam, Quýt, Xà lách, cải thìa, cải ngọt, cải bó xôi,... Cụ 

thể: (1) Hợp tác xã Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ Nông nghiệp Ia Mơ Nông; (2) 

Công ty TNHH Nông nghiệp Vững Tiến; (3) Hợp tác xã Sản xuất, Thương mại, 

Dịch vụ Nông nghiệp Ia Mơ Nông; (4) Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sầu riêng 

Hòa Phú; (5) Nhóm nông hộ trồng Bơ, Sầu riêng VietGAP xã Sơ Pai; (6) Nhóm 
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nông hộ trồng Cam, Quýt VietGAP xã Sơn Lang; (7) Nhóm nông hộ trồng Cà phê 

VietGAP xã Gào; (8) Nhóm nông hộ trồng Cà phê VietGAP xã Diên Phú; (9) Nhóm 

nông hộ trồng Rau VietGAP xã Tân An huyện Đak Pơ; (10) Nhóm nông hộ trồng Rau 

VietGAP Vườn Mít huyện Kbang 

II. Đánh giá chung 

Nhìn chung công tác hỗ trợ phát triển hợp tác xã đã được các cấp các ngành 

quan tâm thực hiện, tuy nhiên do gặp nhiều vấn đề khó khăn trong triển khai phân 

bổ nguồn kinh phí hỗ trợ, các tiêu chí để được hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 

103/2019/NQ-HĐND các Hợp tác xã chưa đáp ứng đủ điều kiện, nên từ năm 2019 

đến nay vẫn chưa triển khai hỗ trợ được cho các hợp tác xã theo tinh thần của 

Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 

III. Tồn tại hạn chế: 

1. Đối với Chính sách: Hỗ trợ người tốt nghiệp đại học trở lên làm việc ở 

HTX nông nghiệp tại mục 3.1, Điều 1, Nghị quyết 103/2019/NQ-HĐND tỉnh Gia 

Lai. 

- Các quy định về hỗ trợ người tốt nghiệp đại học trở lên làm việc ở HTX 

nông nghiệp: 

+ Giai đoạn 2015-2020, Bộ Tài chính có Thông tư số 340/2016/TT-BTC, 

ngày 29/12/2016 hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng 

nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo 

Chương trình hỗ trợ 2015-2020 được Thủ tướng Chính phủ bàn hành tại Quyết 

định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Điều 8, 

Thông tư 340/2016/TT-BTC, có quy định rõ chính sách phát triển nguồn nhân lực, 

cụ thể như sau: “Các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 

được hỗ trợ một lần để tối đa 03 lao động có trình độ cao đẳng trở lên về làm việc 

tại HTX, thời hạn hỗ trợ không quá 36 tháng”. Mức hỗ trợ: “Mức hỗ trợ tối đa cho 

một HTX bằng số lượng lao động * mức tối thiếu vùng * số tháng được hỗ trợ 

(không quá 36 tháng).     

+ Theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND, ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh 

Gia Lai quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX; 

thành lập mới và tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát 

triển HTX trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại Điều 4, Quyết định có quy định cụ thể nội 

dung Hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm 

việc có thời hạn ở HTX, trong đó đã quy định cụ thể nội dung:  

Các hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp được hỗ trợ một lần 

thuê tối đa 03 lao động có trình độ cao đẳng trở lên về làm việc tại HTX, thời hạn 

hỗ trợ không quá 36 tháng. 

Các hợp tác xã không hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp 

được hỗ trợ một lần để thuê 01 lao động có trình độ cáo đẳng trờ về làm việc tại 

HTX, thời hạn hỗ trợ không quá 36 tháng. 

+ Ngoài ra, Quyết định số 488/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch thí điểm đưa đưa tri thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về 
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làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-

2020. 

- Nội dung hỗ trợ “Người tốt nghiệp đại học trở lên làm việc ở HTX nông 

nghiệp”, quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị Quyết 103/2019/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh Gia Lai có mức hỗ trợ thấp hơn so với quy định của Trung ương ban 

hành (Nghị quyết 103 đưa ra đối tượng, điều kiện hỗ trợ là: Giám đốc HTX tốt 

nghiệp đại học trở lên, chỉ tối đa 01 lao động/01HTX; trong khi đó quy định tại 

Thông tư 340/2016/TT-BTC và Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định chỉ cần 

người lao động tốt nghiệp cao đẳng trở lên, được hỗ trợ tối đa 03 lao động/01 HTX 

nông nghiệp), do đó, chính sách chưa khuyến khích việc thu hút được cán bộ trẻ có 

năng lực, chuyên môn về làm việc cho Hợp tác xã. 

2. Đối với Chính sách: Hỗ trợ chi phí đánh giá và cấp chứng nhận nông 

nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) tại khu, 

vùng tập trung đất đai mục 3.2, Điều 1, Nghị quyết 103/2019/NQ-HĐND tỉnh Gia 

Lai, quy định đối tượng hỗ trợ phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau: Hợp tác xã 

được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy 

định của pháp luật về đầu tư; Hợp tác xã có quy mô diện tích tập trung từ 03 ha trở 

lên; Hợp tác xã đã hoàn thành việc đánh giá và được cấp giấy chứng nhận nông 

nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) do các cơ 

quan, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần, tối đa 50% chi phí thực tế, không quá 50 triệu đồng 

cho hợp tác xã để thực hiện việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu 

cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). 

- Theo báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố, thì các Hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh hoạt động còn nhiều hạn chế, một số hợp tác xã hoạt động yếu 

kém, chưa đúng bản chất hợp tác xã kiểu mới; quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, 

trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành còn thiếu và yếu; chất 

lượng, hiệu quả hoạt động còn thấp và thiếu bền vững; nhiều HTX còn thiếu cơ sở 

vật chất, nguồn vốn đầu tư cho sản xuất, phương thức hoạt động kinh doanh của 

HTX không phù hợp và chưa theo kịp với sự phát triển chung của thị trường; xây 

dựng thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm chưa đủ sức 

cạnh tranh trên thị trường. Do đó, với những hạn chế như trên, thì việc tiếp cận, 

đáp ứng các điều kiện của chính sách đối với đa số HTX nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh là rất khó khăn. 

IV. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: 

- Công tác tuyên truyền về hợp tác xã kiểu mới chưa đi vào chiều sâu; chính 

quyền các cấp một số nơi chưa thật sự quan tâm đến sự phát triển của hợp tác xã. 

Bản thân những thành viên tham gia hợp tác xã cũng chưa nhận thức hết các mặt 

trách nhiệm xây dựng và phát triển tổ chức kinh tế của mình. 

- Hầu hết các HTX nông nghiệp đang hoạt động với phương thức thủ công, 

truyền thống, ngại thay đổi, ngại tiếp cận công nghệ thông tin trong quản lý, điều 

hành. 

- Năng lực hoạt động của các hợp tác xã không đồng đều; đội ngũ cán bộ 

quản lý chủ chốt của phần lớn hợp tác xã có năng lực làm việc hạn chế, thiếu ổn 
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định, thiếu cán bộ nguồn, số cán qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học còn 

thấp.  

- Năng lực tài chính của các hợp tác xã còn yếu, chưa đáp ứng được các nhu 

cầu sản xuất kinh doanh của nền kinh tế thị trường. 

- Môi trường hoạt động của HTX nông nghiệp chưa hấp dẫn để thu hút các 

tài năng trẻ về làm việc. Các HTX không đủ năng lực tài chính cũng như chưa đủ 

khả 2 năng tích lũy mở rộng đầu tư, do đó không đáp ứng được các điều kiện, tiêu 

chí theo quy định. 

- Một số các hợp tác xã mới thành lập nên không đảm bảo điều kiện hỗ trợ có 

thời gian làm việc ít nhất tại HTX nông nghiệp 5 năm. Ngoài ra, hầu hết các hợp 

tác xã không đáp ứng tất cả các điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị 

quyết 103/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019. 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Đề nghị điều chỉnh hoặc thay thế Nghị quyết 103/2019/NQ-HĐND ngày 

10/7/2019 của HĐND tỉnh theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025 và Thông tư 

124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài 

chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 

Hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. 

Lý do: Nghị quyết 103/2019/NQ-HĐND xây dựng trên cớ wor các quy định, 

chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 

2015-2020, hiện nay Quyết định đã được bãi bỏ và hết giai đoạn thực hiện; đồng 

thời, các điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND còn hạn chế, 

khó tiếp cận, mức hỗ trợ đối với chính sách đưa tri thức trẻ về làm việc tại các 

HTX thấp hơn so với quy định hiện hành (theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg và 

Thông tư 124/2021/TT-BTC). 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện đánh giá kết quả thực hiện Nghị 

quyết 103/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định một số 

chính sách đặc thù khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc sở; 

- Lưu: VT, DN, NTT.Nhung (02b).                                                                                                                                                                      

                                            

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nguyên 
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UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 174/BC-SKHĐT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

Gia Lai, ngày  07  tháng 10  năm 2022 

 
BÁO CÁO 

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến về đề nghị ban hành Nghị quyết quy 

định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để 

nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ 

chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 

 

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí 

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 

ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

Sau khi tổ chức lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, 

thị xã, thành phố về nội dung dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí 

ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ 

đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu 

ý kiến như sau: 

1. Đối với ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có 

liên quan 

Ngày 19/5/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1509/SKHĐT-DN 

về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết. Theo đó, thời hạn lấy ý kiến đối với dự 

thảo Nghị quyết từ ngày 19/5/2022 đến ngày 19/6/2022. Đồng thời Sở Kế hoạch 

và Đầu tư đã trực tiếp liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh để đăng trên trang thông 

tin điện tử của tỉnh ngay trong ngày 19/5/2022, địa chỉ đăng thông tin: 

https://gialai.gov.vn/pages/dong-gop-du-thao-van-ban.aspx?ItemID=154. 

Ngày 28/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục có Công văn số 

2002/SKHĐT-DN về đôn đốc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết.  

Sau khi tổng hợp ý kiến tham gia của 43 sở, ban, ngành, địa phương, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư có Công văn số 2428/SKHĐT-DN ngày 03/8/2022 về việc đề 

nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết; ngày 09/8/2022, Sở Tư pháp có 

Công văn phúc đáp số 1304/STP-NV1 về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết 

trong đó đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư triển lại lại việc lấy ý kiến góp ý dự thảo 

Nghị quyết, đăng tải toàn bộ văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân 

dân tỉnh,... 

https://gialai.gov.vn/pages/dong-gop-du-thao-van-ban.aspx?ItemID=154
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Ngày  16/8/2022,  Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2576/SKHĐT-DN 

về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết; theo đó, thời hạn lấy ý kiến đối với dự thảo 

Nghị quyết từ ngày 16/8/2022 đến ngày 16/9/2022. Đồng thời, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã trực tiếp liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh để đăng trên trang thông tin 

điện tử của tỉnh ngay trong ngày 16/8/2022, địa chỉ đăng thông tin: 

https://www.gialai.gov.vn/pages/dong-gop-du-thao-van-ban.aspx?ItemID=173. 

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến tham gia của 25 sở, 

ban, ngành, địa phương, hầu hết các cơ quan, đơn vị cơ bản thống nhất với nội 

dung dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham 

gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm 

việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình và tiếp thu ý kiến của một số cơ 

quan như sau: 

1.1. Ý kiến của Sở Tư pháp 

* Đối với ý kiến tham gia của Sở Tư pháp tại Công văn số số 601/STP-

XD&KTVB ngày 21/4/2022, Công văn số 820/STP-NV1 ngày 24/5/2022, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, chỉnh sửa vào các bản dự thảo. Đối với một 

số nội dung khác (tại mục III, Công văn 820/STP-NV1), Sở Kế hoạch và Đầu 

tư báo cáo tiếp thu, giải trình như sau: 

+ Cung cấp văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp 

thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học 

viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động 

trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai: Sở Kế hoạch 

và Đầu tư kèm báo cáo gửi kèm Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 01/6/2022 

của Thường trực Tỉnh ủy về Nghị quyết xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy 

định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao 

năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập 

thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. 

+ Bổ sung thông tin về tình hình, kết quả thực hiện đăng tải toàn văn dự thảo 

văn bản trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

góp ý kiến trong dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết: Sở 

Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 2576/SKHĐT-DN ngày 16/8/2022 về việc 

lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết; theo đó, thời hạn lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị 

quyết từ ngày 16/8/2022 đến ngày 16/9/2022. Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đã trực tiếp liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh để đăng trên trang thông tin điện tử 

của tỉnh tại địa chỉ đăng thông tin: https://www.gialai.gov.vn/pages/dong-gop-du-

thao-van-ban.aspx?ItemID=173. 

+ Lưu ý các ý kiến của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và các thành 

viên khác tại cuộc họp cho ý kiến chủ trương đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình ngày 20/5/2022 theo Giấy mời số 63/GM-BPC 

ngày 13/5/2022 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Chẳng hạn như: Bổ 

sung báo cáo đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 103/2019/NQ-
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HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định 

một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, Liên minh hợp 

tác xã tỉnh, các địa phương để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 

103/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh tại Văn bản số 54/BC-

SKHĐT ngày 15/3/2022. 

* Đối với ý kiến tham gia của Sở Tư pháp tại Công văn số 1375/STP-

NV1 ngày 25/8/2022. 

Đối với dự thảo Nghị quyết 

a) Tại khoản 1 Điều 1, nhằm đảm bảo tính thống nhất, rõ ràng của văn bản, 

đề nghị bổ sung nội dung “theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025” vào cuối khoản 1.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. 

b) Tại khoản 3 Điều 3, căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; để khắc phục những khó khăn, lúng túng trong việc áp dụng nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến giai đoạn thực hiện 

trong thời gian qua, đồng thời để không gặp khó khăn, vướng mắc trong việc áp 

dụng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sau thời điểm kết thúc thời gian thực 

hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-

2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, đề nghị bổ sung nội dung quy định ngày, tháng, năm hết 

hiệu lực toàn bộ của nghị quyết. Cụ thể: Bổ sung nội dung “đến hết ngày … 

tháng … năm …” ở cuối khoản.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. 

c) Đề nghị sử dụng từ ngữ đảm bảo thống nhất, phù hợp với quy định tại 

khoản 16 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, như: “Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ”, “Chương trình hỗ trợ 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025”; … 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. 

d) Tại phần nơi nhận, đề nghị trình bày chính xác tên gọi của cơ quan, đơn vị 

nhận văn bản như: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. 

Đối với dự thảo Tờ trình 
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a) Đề nghị nghiên cứu các ý kiến tại khoản 1 Mục này để chỉnh sửa dự thảo 

Tờ trình nhằm đảm bảo tính thống nhất của hồ sơ dự thảo Nghị quyết. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. 

b) Tại phần mở đầu và Mục I 

Căn cứ mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, đề 

nghị: 

- Sửa phần mở đầu của dự thảo Tờ trình như sau: “Thực hiện quy định của 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho 

học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao 

động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 

2021-2025 như sau:”. 

- Sửa tiêu đề của Mục I thành “SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN”, 

đồng thời gộp khoản 1 và khoản 2, xây dựng nội dung đảm bảo ngắn gọn, tránh 

trùng lặp. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. 

c) Tại Mục III 

Đề nghị bổ sung nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận 

xây dựng Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia 

khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc 

tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 tại Nghị 

quyết số 119/NQ-HĐND ngày 01/6/2022. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. 

* Đối với ý kiến thẩm định hồ sơ của Sở Tư pháp tại Công văn số 

1599/STP-NV1 ngày 29/9/2022. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo. 

1.2. Sở Khoa học và Công nghệ 

Đối với nội dung tham gia của Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 

863/SKHCN-VP ngày 18/8/2022: “Tại điểm b khoản 2 Điều 1: Đề nghị bổ sung 

từ “trẻ” vào sau cụm “Người lao động” thành “Người lao động trẻ tốt nghiệp cao 

đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể”.” 

Giải trình: Đã tiếp thu, chỉnh sửa để phù hợp với đối tượng hỗ trợ. 

1.3. UBND huyện Đức Cơ 

UBND huyện Đức Cơ đã tham gia thống nhất tại Công văn số 1775/UBND-

KT ngày 31/8/2022; ngày 06/10/2022 tiếp tục có Công văn số 2015/UBND-KT, 

trong đó có ý kiến: “Tại Dự thảo nghị quyết chưa nêu nguồn kinh phí để thực hiện 

do ngân sách cấp nào đảm bảo”. 
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Về bố cục, thế thức, nội dung, Sở Tư pháp đã có ý kiến tham gia, đồng thời 

thẩm định thống nhất tại Công văn số 1599/STP-NV1 ngày 29/9/2022; đồng thời 

dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh có nêu rõ nguồn kinh phí triển 

khai nghị quyết là vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh (Sở Tài chính có ý kiến tại 

Công văn số 2389/STC-HCSN ngày 03/8/2022). 

2. Các nội dung theo yêu cầu tại Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 

01/6/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về Nghị quyết xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia 

khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm 

việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-

2025.  

* Rà soát đối tượng áp dụng: Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 20/5/2022 giữa 

các sở, ngành có liên quan với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về xem xét 

các Tờ trình của UBND tỉnh về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư đã tiếp thu kiến của các thành viên tham gia tại cuộc họp, đã rà soát đối 

tượng áp dụng, lấy ý kiến các sở ngành. Sau khi tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, 

địa phương, đặc biệt ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo 

đối tượng áp dụng Nghị quyết như sau: 

 Đối tượng áp dụng: 

+ Thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ 

thuật, nghiệp vụ của tổ chức kinh tế tập thể (bao gồm: hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã, tổ hợp tác) đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại điểm b khoản 2 Mục III 

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban 

hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại 

các tổ chức kinh tế tập thể. 

+ Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện Chương trình hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. 

* Rà soát nguồn lực: đảm bảo cho việc thi hành nghị quyết sau khi được 

thông qua đảm bảo theo đúng quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự toán kinh 

phí triển khai cho giai đoạn 2021-2025, cụ thể: 

- Về kinh phí: Căn cứ Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai bàn hành theo Quyết định số 

314/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Gia Lai; nội dung hỗ trợ nâng 

cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể quy định tại mục 2 phần III 

Chương trình, cụ thể: 

(i) Đào tạo: Đối với thành viên, người lao động của tổ chức KTTT, dự kiến 

số lượng hỗ trợ khoảng 10 người: học phí theo mức quy định của cơ sở đào tạo; 

kinh phí mua giáo trình của khóa học; chi phí ăn, ở. 
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(ii) Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức KTTT, dự kiến số lượng 

hỗ trợ khoảng 20 người (02 người/ HTX). Hỗ trợ lương cho người lao động tốt 

nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các tổ chức KTTT. 

Căn cứ mức lương tối thiểu vùng năm 2022 thực hiện theo Nghị định 

38/2022/NĐ-CP ngày 01/7/2022, cụ thể: vùng III có TP Pleiku; các huyện còn lại 

vùng IV (vùng III áp dụng mức lương tối thiếu vùng là 3.640.000; vùng IV: 

3.250.000 đồng). 

Như vậy, căn cứ vào số lượng dự kiến theo Quyết định số 314/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Gia Lai; mức tính trên thì nhu cầu kinh phí ngân 

sách địa phương hỗ trợ dự kiến là: 3.558.750.000 đồng (kèm theo bảng tính). 

Phân kỳ kinh phí cụ thể từng năm: 

+ Năm 2023: 1.186.250.000 đồng. 

+ Năm 2024: 1.186.250.000 đồng. 

+ Năm 2025: 1.186.250.000 đồng. 

Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu về hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ 

chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh nhiều, sau khi Nghị quyết được thông qua, 

trong quá trình triển khai, căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu của các địa 

phương, khả năng nguồn lực ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với 

Sở Tài chính, các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ rà soát, tổng 

hợp và đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo hướng vừa đảm bảo hỗ trợ đồng đều cho tất 

các các huyện, thị xã, thành phố, vừa đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn, điều 

kiện hỗ trợ, vừa phải đảm bảo cân đối nguồn lực ngân sách địa phương. 

- Nguồn kinh phí:  

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là chủ trương nhất quán, xuyên suốt 

của Đảng và Nhà nước, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX 

về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh 

tế tập, nước ta đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên, khu vực kinh tế tập 

thể của nước ta đến nay chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết đề ra. 

Đối với tỉnh Gia Lai, thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các 

ngành và từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, số lượng hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai hàng năm đều tăng, quy mô, lĩnh vực hoạt động được mở rộng. Một 

số hợp tác xã được củng cố, đổi mới, mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng phù 

hợp, từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình và không ngừng nâng cao thu 

nhập cho các thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, 

chương trình OCOP. Hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã mang lại 

nhiều lợi ích cho người dân, vừa cải thiện đời sống vật chất, góp phần thay đổi 

nhận thức cho người dân về hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả và 

theo nhu cầu của thị trường, đồng thời đã có những đóng góp nhất định cho phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Tuy nhiên, kinh tế 

tập thể trên địa bàn tỉnh chậm có sự thay đổi về chất, quy mô hợp tác xã còn nhỏ, 
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phạm vi hoạt động chưa được mở rộng. Năng lực, trình độ cán bộ quản lý của 

các hợp tác xã còn nhiều hạn chế, không đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

và nhu cầu chung của thành viên trong điều kiện hiện nay.  

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, 

ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp tác xã với mong 

muốn chia sẻ một phần khó khăn với hợp tác xã1, làm đòn bẩy tạo động lực cho 

HTX phát triển, tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách đã không còn phù hợp với 

thực tiễn cũng như sự thay đổi về quy định pháp luật có liên quan, một số chính 

sách ban hành nhưng triển khai chưa hiệu quả2. Rút kinh nghiệm từ việc triển khai 

các chính sách thời gian qua, việc xác định, cân đối nguồn lực, thống nhất giữa 

các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng giúp thực thi 

chính sách thuận lợi, thống nhất. 

Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục ban hành Nghị quyết 

số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII 

về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn 

mới, quan điểm chỉ đạo là: Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải 

được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc 

của nền kinh tế quốc dân; trong nhiều nhiệm vụ giải pháp về tiếp tục đổi mới, 

hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể có 

nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực. 

Xuất phát từ vài trò, tầm quan trọng, sự đóng góp của kinh tế tập thể trong 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh, đồng thời căn 

cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022-2025 trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai ban hành tại (tại khoản 1 Điều 3 quy định: 1. Nguyên tắc phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi - Ngân sách cấp tỉnh giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm 

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ 

quan trọng của địa phương;...; tại điểm z khoản 2 Điều 7 quy định “Điều 7. 

Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh…) Chi các chế độ, chính sách để thực hiện 

nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành và các khoản chi thường xuyên 

khác theo qui định của pháp luật.” 

Do đó, sau khi thống nhất với Sở Tài chính, nguồn kinh phí triển khai thực 

hiện chính sách theo Nghị quyết là vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh (Sở Tài chính có 

ý kiến tại Công văn số 2389/STC-HCSN ngày 03/8/2022). 

                                                 
1 Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các 

cấp đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 06/CT-UBND, ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã 2012; Quyết định số 

20/2017/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ bồi dưỡng 

nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới và tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 703/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2017 về việc ban hành Kế 

hoạch phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 

488/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 10 năm 2018 về ban hành kế hoạch thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao 

đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. 
2 Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
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(Kèm theo báo cáo này văn bản tham gia góp ý của các sở, ngành và địa 

phương). 

Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về đề nghị ban hành Nghị quyết 

quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng 

cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập 

thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Sở Tư Pháp; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT-DN- MHL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC                                 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nguyên        



BẢNG TỔNG HỢP VÀ GIẢI TRÌNH VIỆC TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA  

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN VỀ NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ KTTT, HTX  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 
(ban hành kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHĐT ngày      tháng    năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

1 

Sở Tư pháp 

(Công văn số 820/STP-

NV1 ngày 24/5/2022) 

 

I. Đối với dự thảo Nghị quyết: 

1. Về nội dung dự thảo 

a. Tại tên gọi của dự thảo Nghị quyết, đề nghị bỏ từ 

“Về việc”, vì không cần thiết. 

b. Tại phần cơ quan ban hành văn bản (dòng dưới tên 

gọi của dự thảo Nghị quyết) 

Đề nghị sửa nội dung “KHÓA X - KỲ HỌP THỨ …” 

thành “KHÓA XII KỲ HỌP THỨ …” nhằm đảm bảo 

tính chính xác của văn bản. 

c. Tại phần căn cứ ban hành văn bản 

- Tại căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BTC: Đề nghị 

bỏ từ “về” sau từ “Bộ trưởng Bộ Tài chính” nhằm đảm 

bảo tính chính xác của văn bản. 

- Tại dòng “Xét Tờ trình số …”: 

+ Đề nghị sửa cụm từ “về việc ban hành” thành “về dự 

thảo” nhằm đảm bảo tính chính xác của văn bản. 

+ Căn cứ Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị bỏ từ “tỉnh” 

trong cụm từ “đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh”. 

d. Tại khoản 2 Điều 1 

Tiếp thu, chỉnh sửa 

174 07 10
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

Căn cứ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết; 

Điều 9, Điều 10 Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ 

chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình 

hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 

2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-

TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ; khoản 2 Mục III Quyết định số 1804/QĐ-TTg 

ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã giai đoạn 2021-2025, đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa 

đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị quyết như sau: 

“2. Đối tượng áp dụng 

a) Thành viên, người lao động đang làm công tác quản 

lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của tổ chức kinh tế 

tập thể (bao gồm: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ 

hợp tác). 

b) Người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại 

học về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể. 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực 

hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã giai đoạn 2021-2025.” 

đ. Tại Điều 2 

- Để đảm bảo tính ngắn gọn, đề nghị sửa tên của điều 

thành: “Điều 2. Mức chi hỗ trợ”. 

- Ở khoản 1, để đảm bảo tính rõ nghĩa, thồng nhất, đề 

nghị quy định như sau: “Mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở 



11 

 

 

 

 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

cho thành viên, người lao động đang làm công tác quản 

lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của tổ chức kinh tế 

tập thể tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực 

bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/01 khóa đào 

tạo.”. 

e. Tại khoản 2 Điều 3  

Nhằm đảm bảo tính rõ ràng của văn bản, đề nghị bố cục 

khoản 2 thành 02 khoản và sửa như sau:  

“2. Bãi bỏ Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND ngày 10 

tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 

về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến 3  

 

khích phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai.  

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia 

Lai Khóa XII Kỳ họp thứ … thông qua ngày … tháng 

… năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng 

… năm 2022.” 

g) Tại phần Nơi nhận  

Đề nghị trình bày đầy đủ, không viết tắt tên các cơ 

quan, đơn vị nhận văn bản, như: Cục Kiểm tra 

VBQPPL - Bộ Tư pháp; Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh,… 

2. Về ngôn ngữ và kỹ thuật soạn thảo văn bản  

Đề nghị cơ quan soạn thảo đối chiếu dự thảo Nghị 

quyết với mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP và các quy định khác của 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, Nghị định số 
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

34/2016/NĐ-CP để trình bày văn bản đảm bảo phù hợp 

với quy định pháp luật, như:  

a) Trình bày địa danh và ngày, tháng, năm được đặt 

dưới ở giữa, cân đối so với Quốc hiệu và Tiêu ngữ.  

b) Trình đầy đủ ngày tháng năm ban hành Thông tư số 

124/2021/TT-BTC như sau: “ngày 30 tháng 12 năm 

2021”.  

c) Chỉnh sửa các cụm từ “Luật sửa đổi, bổ sung” thành 

“Luật Sửa đổi, bổ sung”. 

II. Đối với dự thảo Tờ trình 

Đề nghị cơ quan soạn thảo đối chiếu dự thảo Tờ trình 

với Mẫu số 03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP và các ý kiến góp ý tại khoản 1 

Mục I Văn bản này để xây dựng dự thảo Tờ trình đảm 

bảo thống nhất. 

III. Nội dung khác 

1. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ 

xây dựng dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, 

thủ tục quy định tại Chương VIII Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 

một số nội dung thực hiện trong công tác xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

Gia Lai (Sở Tư pháp đã hướng dẫn tại Văn bản số 

1949/STP-XD&KTVB ngày 25/11/2021 về việc triển 

khai thi hành Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 

20/11/2021 của UBND tỉnh). Trong đó, hồ sơ gửi Sở 

Tư pháp thẩm định lưu ý một số nội dung sau: 

a) Cung cấp văn bản của Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị 

quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học 

viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và 

mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức 

kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

b) Bổ sung thông tin về tình hình, kết quả thực hiện 

đăng tải toàn văn dự thảo văn bản trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Gia Lai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

góp ý kiến trong dự thảo Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

về dự thảo Nghị quyết. 

2. Lưu ý các ý kiến của Ban pháp chế Hội đồng nhân 

dân tỉnh và các thành viên khác tại cuộc họp cho ý kiến 

chủ trương đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND 

tỉnh do UBND tỉnh trình ngày 20/5/2022 theo Giấy mời 

số 63/GM-BPC ngày 13/5/2022 của Ban pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh. Chẳng hạn như: Bổ sung báo cáo 

đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 

103/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính 

sách đặc thù khuyến khích phát triển hợp tác xã nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai;… 
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

 

Sở Tư pháp (Công văn số 

601/STP-XD&KTVB ngày 

21/4/2022) 

 

III. Đối với dự thảo Nghị quyết 

- Căn cứ khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, đề nghị bỏ các căn cứ sau: 

+ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012. 

+ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp 

tác xã. 

+ Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. 

+ Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 

2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác. 

+ Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 

2021-2025. 

- Ở dòng “Xét Tờ trình số…”: Đề nghị sửa nội dung 

“về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai” đảm bảo thống nhất. 

3. Tại tên của Điều 2 

Đề nghị sửa tên của Điều 2 đảm bảo ngắn gọn (cụm từ 

chỉ nội dung chính của điều). 

4. Tại Điều 3 

 



15 

 

 

 

 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

- Ở khoản 1, đề nghị sửa nội dung “thực hiện Nghị 

quyết” thành “thực hiện Nghị quyết này” để đảm bảo 

tính rõ ràng. 

- Đề nghị bỏ khoản 2, khoản 3, vì không cần thiết. 

- Căn cứ khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP, đề nghị sửa nội dung “Nghị quyết này thay thế 

Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND” thành “Nghị 

quyết này bãi bỏ Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND”. 

 5. Tại phần Nơi nhận 

- Đề nghị trình bày đầy đủ tên cơ quan nhận văn bản 

(không viết tắt), như: “Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, 

TC”, “UBND tỉnh”, “UBMTTQ Việt Nam tỉnh”,… 

- Xem lại đơn vị nhận văn bản là “Báo Đồng Khởi”. 

- Bổ sung các cơ quan nhận văn bản sau: Vụ Pháp chế 

thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Pháp chế thuộc Bộ 

Tài chính. 

 

Sở Tư pháp (Công văn số 

1304/STP-NV1 ngày 

09/8/2022) 

 

I. Về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Ngày 01/6/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết số 119/NQ-HĐND “chấp thuận để 

UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên 

tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi 

hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh 

tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-

2025”. 

Căn cứ quy định tại Chương VIII Luật Ban hành văn 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy lại ý 

kiến và đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của tỉnh tại Công văn số 

2576/SKHĐT-DN ngày 16/82022. 
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung tại 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2020), đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ xây dựng dự thảo 

nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

tỉnh sau khi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết số 119/NQ-HĐND. Cụ thể, đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện lại việc lấy ý 

kiến góp ý dự thảo nghị quyết, đăng tải toàn văn trên 

Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh,…. 

 

 

 

II. Góp ý nội dung dự thảo văn bản 

1. Tại tên gọi của dự thảo văn bản 

Căn cứ Điều 1 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND, đề nghị 

bổ sung cụm từ “giai đoạn 2021-2025” vào cuối tên gọi 

của dự thảo văn bản. Đồng thời, nhằm đảm bảo tính 

thống nhất của văn bản, đề nghị rà soát, chỉnh sửa đối 

với các phần khác của dự thảo văn bản. 

2 

2. Tại căn cứ ban hành văn bản 

Căn cứ Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, đề nghị bỏ căn cứ ban hành văn bản là “Luật 

Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015”. 

3. Tại khoản 2 Điều 1 

Căn cứ phạm vi điều chỉnh của dự thảo văn bản; khoản 

1 Điều 9, Điều 10 Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 

 

 

Tiếp thu, chỉnh sửa 
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ 

chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình 

hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 

2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-

TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính 

phủ; khoản 2 Mục III Chương trình hỗ trợ phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban 

hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 

tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị 

cơ quan soạn thảo sửa điểm a khoản 2 Điều 1 như sau: 

“Thành viên, người lao động đang làm công tác quản 

lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của tổ chức kinh tế 

tập thể (bao gồm: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ 

hợp tác) đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại điểm b 

khoản 2 Mục III Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm 

theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ”. 

4. Tại Điều 3 

- Ở khoản 1: Đề nghị bổ sung từ “Giao” vào đầu câu 

nhằm đảm bảo rõ nghĩa. 

- Ở khoản 3: Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; để khắc phục những khó 

khăn, lúng túng trong việc áp dụng nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến giai đoạn 

thực hiện trong thời gian qua, đồng thời để không gặp 

khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng nghị quyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với nội dung tài gạch đầu dòng 

thứ 2, mục 4 phần II Văn bản 

1304/STP-NV1: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư không tiếp thu đưa vào dự thảo, lý 

do: trình bày tại mục giải trình tiếp thu 

Công văn số 1375/STP-NV1 ngày 

25/8/2022 và tại dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. 
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

của Hội đồng nhân dân tỉnh sau thời điểm kết thúc thời 

gian thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo 

Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị bổ sung nội 

dung quy định ngày, tháng, năm hết hiệu lực toàn bộ 

của nghị quyết. Cụ thể: bổ sung nội dung “đến hết ngày 

… tháng … năm …” sau cụm từ “năm 2022”. 

 

Sở Tư pháp (Công văn số 

1375/STP-NV1 ngày 

25/8/2022) 

x 

 

  1. Đối với dự thảo Nghị quyết 
a) Tại khoản 1 Điều 1, nhằm đảm bảo tính thống nhất, 

rõ ràng của văn bản, đề nghị bổ sung nội dung “theo 

Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 

2021 - 2025” vào cuối khoản 1.  

b) Tại khoản 3 Điều 3, căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; để khắc phục 

những khó khăn, lúng túng trong việc áp dụng nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có nội dung liên quan 

đến giai đoạn thực hiện trong thời gian qua, đồng thời 

để không gặp khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sau thời điểm 

kết thúc thời gian thực hiện Chương trình hỗ trợ phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 

ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 

13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị bổ sung 

Tiếp thu, chỉnh sửa 
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

nội dung quy định ngày, tháng, năm hết hiệu lực 

toàn bộ của nghị quyết. Cụ thể: Bổ sung nội dung 

“đến hết ngày … tháng … năm …” ở cuối khoản.  

c) Đề nghị sử dụng từ ngữ đảm bảo thống nhất, phù hợp 

với quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật, như: “Chương trình hỗ trợ phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 

ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 

13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ”, 

“Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã giai đoạn 2021-2025”; …  

d) Tại phần nơi nhận, đề nghị trình bày chính xác tên 

gọi của cơ quan, đơn vị nhận văn bản như: Văn phòng 

Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Đối với dự thảo Tờ trình 

a) Đề nghị nghiên cứu các ý kiến tại khoản 1 Mục này 

để chỉnh sửa dự thảo Tờ trình nhằm đảm bảo tính thống 

nhất của hồ sơ dự thảo Nghị quyết. 

b) Tại phần mở đầu và Mục I 

Căn cứ mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP, đề nghị: 

- Sửa phần mở đầu của dự thảo Tờ trình như sau: “Thực 

hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ 

trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để 

nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ 

về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai giai đoạn 2021-2025 như sau:”. 

- Sửa tiêu đề của Mục I thành “SỰ CẦN THIẾT BAN 

HÀNH VĂN BẢN”, đồng thời gộp khoản 1 và khoản 

2, xây dựng nội dung đảm bảo ngắn gọn, tránh trùng 

lặp. 

c) Tại Mục III 

Đề nghị bổ sung nội dung Thường trực Hội đồng nhân 

dân tỉnh chấp thuận xây dựng Nghị quyết quy định mức 

chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào 

tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao 

động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 

119/NQ-HĐND ngày 01/6/2022.  

 

Sở Tư pháp (Công văn số 

1599/STP-NV1 ngày 

29/9/2022) 

x 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP 

DỤNG CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

….. 

2. Về đối tượng áp dụng của dự thảo văn bản 

Căn cứ khoản 16 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

Tiếp thu, chỉnh sửa 
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

pháp luật đồng thời để đảm bảo tính thống nhất và 

chính xác của văn bản, đề nghị: 

a) Tại điểm a khoản 2 Điều 1, bỏ nội dung “ngày 13 

tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ”. 

b) Tại điểm c khoản 2 Điều 1, bổ sung nội dung “ban 

hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg” vào cuối 

điểm. 

II. SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO 

VĂN BẢN VỚI ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG 

CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC; 

TÍNH HỢP HIẾN, TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH 

THỐNG NHẤT CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN VỚI 

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 

…… 

3. Nội dung dự thảo văn bản 

a) Tại khoản 2 Điều 2, nhằm đảm bảo nội dung được rõ 

ràng, thống nhất, đề nghị bổ sung từ “lần” trước nội 

dung “mức lương tối thiểu vùng”. 

b) Tại nơi nhận, đề nghị sửa “Trang TTĐT ĐBND tỉnh 

Gia Lai, Trung tâm TTĐT tỉnh” đảm bảo chính xác. 

III. SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO 

VĂN BẢN VỚI VĂN BẢN ĐÃ GIAO HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

Nội dung dự thảo văn bản phù hợp với quy định tại 

Thông tư số 124/2021/TT-BTC. Tuy nhiên đề nghị 

nghiên cứu các ý kiến nêu tại khoản 2 Mục I, khoản 3 

Mục II Văn bản này, hoàn thiện nội dung dự thảo văn 



22 

 

 

 

 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

bản. 

2 

Sở Khoa học và Công nghệ 

(Công văn số 

865/SKHCN-VP ngày 

18/8/2022) 
X 

Tại điểm b khoản 2 Điều 1: Đề nghị bổ sung từ “trẻ” 

vào sau cụm “Người lao động” thành “Người lao động 

trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm 

việc tại các tổ chức kinh tế tập thể”. 

Tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung để phù 

hợp với nội dung Điều 10 Thông tư 

124/2021/TT-BTC; điểm c khoản 2 

mục III Chương trình hỗ trợ phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã giia đoạn 

2021-2025 ban hành theo Quyết định 

1804/QĐ-TTg. 

3 

Sở Thông tin và Truyền 

thông (Công văn số 

1302/STTTT-VP ngày 

23/8/2022) 

x   

4 

Sở Giao thông vận tải 

(Công văn số 

1775/SGTVT-KHTCVT 

ngày 18/8/2022) 

x   

5 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

(Công văn số 

2206/SGDĐT-KHTC ngày 

28/8/2022) 

X   

6 

Sở Xây dựng (Công văn số 

1563/SXD-QLCL ngày 

18/8/2022) 

X   

7 

Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội (Công văn 

số 1654/SLĐTBXH-CSLĐ 

ngày 05/9/2022) 

X   
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

8 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường (Công văn số 

3392/STNMT-VP ngày 

19/8/2022) 

X   

9 

Sở Ngoại vụ (Công văn số 

913/SNgV-VP ngày 

30/8/2022)  

X   

10 

Công an tỉnh (Công văn số 

2086/CAT-PV01 ngày 

26/8/2022) 

X   

11 

Ban Dân tộc (Công văn số 

955/BDT-CSKH ngày 

19/8/2022) 

X   

12 

Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh (Công văn số 

673/BQLKTT-QLDN ngày 

17/8/2022) 

x   

13 

Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (Công văn 

số 3713/SNNPTNT-

CCPTNT ngày 15/9/2022) 

x   

14 

Sở Tài chính (Công văn số 

2860/STC-HCSN ngày 

14/9/2022) 

x   

15 

UBND TP Pleiku (Công 

văn số 2825/UBND-TCKH 

ngày 02/9/2022) 

x   
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

16 

UBND thị xã Ayun Pa 

(Công văn số 3075/UBND-

VX ngày 31/8/2022) 

X   

17 

UBND huyện Chư Pưh 

(Công văn số 1098/UBND-

KT ngày 25/8/2022) 

X   

18 

UBND huyện Chư Prông 

(Công văn số 1743/UBND-

KTTH ngày 23/8/2022) 

X   

19 

UBND huyện Ia Grai 

(công văn số 1423/UBND-

TCKH ngày 05/9/2022) 

X   

20 

UBND huyện Đak Đoa 

(Công văn số 1974/UBND-

KT ngày 31/8/2022) 

X   

21 

UBND huyện Kông Chro 

(Công văn số 1584/UBND-

KTTH ngày 26/8/2022) 

x   

22 

UBND huyện Phú Thiện 

(Công văn số 1462/UBND-

TH ngày 26/8/2022) 

X   

23 

UBND huyện Kbang 

(Công văn số 1174/UBND-

KT ngày 19/8/2022) 

X   

24 

UBND huyện Đức Cơ 

(Công văn số 1775/UBND-

KT ngày 31/8/2022) 

x   
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 TT Đơn vị góp ý 

Ý kiến góp ý 

Ý kiến tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa 

của Sở KH&ĐT 

Thống 

nhất với 

nội dung 

dự thảo 

Nội dung đề nghị bổ sung, chỉnh sửa 

UBND huyện Đức Cơ 

(Công văn số 2015/UBND-

KT ngày 06/10/2022) 
x 

Tại Dự thảo nghị quyết chưa nêu nguồn kinh phí để thực 

hiện do ngân sách cấp nào đảm bảo. 

Dự thảo tờ trình UBND tỉnh có nêu 

nguồn kinh phí vốn sự nghiệp kinh tế 

ngân sách tỉnh (Sở Tài chính có ý kiến 

tại Công văn số 2389/STC-HCSN ngày 

03/8/2022). 

25 

UBND huyện Chư Păh 

(Công văn số 3409/UBND-

TH ngày 26/8/2022)  

x   

26 

UBND huyện Mang Yang 

(Công văn số 1743/UBND-

KT ngày 03/10/2022) 

x   

27 

Liên minh HTX tỉnh (Công 

văn số 237/LMHTX-

KTCS ngày 30/9/2022) 

x   

28 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

du lịch (Công văn số 

2031/SVHTTDL-TTr ngày 

30/9/2022) 

x   

29 

Sở Nội vụ (Công văn số 

2082/SNV-VP ngày 

29/9/2022) 

x   

 



UBND TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /STP-NV1 Gia Lai, ngày        tháng 9 năm 2022 

V/v thẩm định dự thảo Nghị quyết 

quy định mức chi hỗ trợ kinh phí 

ăn ở cho học viên tham gia khóa 

đào tạo để nâng cao năng lực và 

mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về 

làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 

2021-2025 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 3157/SKHĐT-DN ngày 28/9/2022 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức 

chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực 

và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. 

Qua nghiên cứu dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở 

cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa 

lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai 

đoạn 2021-2025 (sau đây viết là dự thảo văn bản) và các tài liệu khác kèm theo Văn 

bản số 3157/SKHĐT-DN, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ 

THẢO VĂN BẢN 

1. Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo văn bản 

Thống nhất phạm vi điều chỉnh của dự thảo văn bản. 

2. Về đối tượng áp dụng của dự thảo văn bản 

Căn cứ khoản 16 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đồng thời để đảm bảo tính thống nhất và 

chính xác của văn bản, đề nghị: 

a) Tại điểm a khoản 2 Điều 1, bỏ nội dung “ngày 13 tháng 11 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ”. 

b) Tại điểm c khoản 2 Điều 1, bổ sung nội dung “ban hành kèm theo Quyết 

định số 1804/QĐ-TTg” vào cuối điểm. 

II. SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO VĂN BẢN VỚI ĐƯỜNG 

LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC; TÍNH 

HỢP HIẾN, TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH THỐNG NHẤT CỦA DỰ THẢO VĂN 

1599 29
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BẢN VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 

1. Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách của Nhà nước 

Căn cứ khoản 1 Điều 9, Điều 10 Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 

30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, quản 

lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 

đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 

của Thủ tướng Chính phủ, nội dung dự thảo văn bản phù hợp với đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. 

2. Thẩm quyền ban hành văn bản 

Căn cứ Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; khoản 1 Điều 27 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khoản 1 Điều 9, Điều 10 Thông tư số 

124/2021/TT-BTC, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi 

hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và 

mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 là đúng thẩm quyền. 

3. Nội dung dự thảo văn bản 

a) Tại khoản 2 Điều 2, nhằm đảm bảo nội dung được rõ ràng, thống nhất, đề 

nghị bổ sung từ “lần” trước nội dung “mức lương tối thiểu vùng”. 

b) Tại nơi nhận, đề nghị sửa “Trang TTĐT ĐBND tỉnh Gia Lai, Trung tâm 

TTĐT tỉnh” đảm bảo chính xác. 

III. SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO VĂN BẢN VỚI VĂN 

BẢN ĐÃ GIAO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

Nội dung dự thảo văn bản phù hợp với quy định tại Thông tư số 

124/2021/TT-BTC. Tuy nhiên đề nghị nghiên cứu các ý kiến nêu tại khoản 2 Mục 

I, khoản 3 Mục II Văn bản này, hoàn thiện nội dung dự thảo văn bản. 

IV. NGÔN NGỮ, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Đề nghị đối chiếu dự thảo văn bản với mẫu số 16 phụ lục I kèm theo Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP; các quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP để trình bày 

dự thảo văn bản đúng thể thức, kỹ thuật như: Trình bày Quốc hiệu và Tiêu ngữ, tên 

cơ quan ban hành văn bản, số, ký hiệu văn bản đúng quy định tại Điều 56, Điều 57, 

Điều 58 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; đánh số thứ tự dự thảo văn bản theo quy 

định tại Điều 39 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; trình bày dòng địa danh và ngày, 

tháng, năm ban hành văn bản theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP; … 

 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo văn bản. Dự 

thảo văn bản đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề nghị Sở Kế hoạch và 
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Đầu tư nghiên cứu các ý kiến tại Văn bản này; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn 

bản; giải trình việc tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; gửi báo cáo giải 

trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình 

Ủy ban nhân dân dự thảo nghị quyết./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NV1. 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Ngọc Lam 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

 

Số: 119 /NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Gia Lai, ngày  01 tháng 6 năm 2022 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ kinh 

phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức 

chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể 

 trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ khoản 1 Điều 9 và Điều 10 Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30 

tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính, 

quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 911/TTr-UBND ngày 11 tháng 5 

năm 2022 về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ 

trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và 

mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai; Báo cáo số 86/BC-BPC ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ban 

Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên 

họp ngày 31 tháng 5 năm 2022.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Chấp thuận để UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND 

tỉnh quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo 

để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ 

chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025. 
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Điều 2. Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, đề nghị UBND tỉnh 

rà soát “đối tượng áp dụng” và “nguồn lực đảm bảo cho việc thi hành nghị 
quyết sau khi được thông qua” đảm bảo theo đúng quy định. 

Điều 3. Các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

 

Nơi nhận:       
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Văn 

phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT-HĐND.    

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

CHỦ TỊCH  

 
 

 

 

 

 

Hồ Văn Niên 
 



Hội đồng nhân
dân tỉnh Gia Lai
17.07.2019
17:31:00 +07:00






