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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của tỉnh Lạng 

Sơn về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, như sau:  

Nội dung kiến nghị số 4 (tỉnh Lạng Sơn): 

Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 chưa quy đinh cụ thể 

Dự án phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng thuộc 

hoạt động nào của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP để địa phương ban hành quy 

định về mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án theo quy định. Đồng thời, đối 

tượng quy định tại khoản 2 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022: 

hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 (sau 

đây gọi tắt là Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT) chưa đầy đủ, không bao gồm 

đối tượng “doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã” nên địa phương không 

thể thực hiện theo hình thức liên kết theo chuổi giá trị theo quy định tại Điều 21 

Nghị định số 27/2022/NĐ-CP. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời như sau: 

1. Quy đinh về mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn Dự án phát triển hệ thống 

lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng tại Thông tư số 04/2022/TT-

BNNPTNT:  

 Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT quy định xây 

dựng, thẩm định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hỗ 

trợ dự án phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng thực 

hiện theo Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

2. Về đối tượng quy định tại khoản 2 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT 

chưa đầy đủ, không bao gồm đối tượng “doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã” nên địa phương không thể thực hiện theo hình thức liên kết theo chuỗi giá 

trị theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP: 

Tại Điểm c, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-09-2022-tt-bldtbxh-huong-dan-da-dang-hoa-sinh-ke-phat-trien-mo-hinh-giam-ngheo-515216.aspx
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bao gồm: “c) Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến nội dung quy định tại 

Điều 1 Thông tư này”. Do đó, đối tượng “doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã” nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP thì vẫn có thể thực hiện theo hình thức liên kết theo chuỗi giá trị 

theo quy định hiện hành. 

3. Hiện nay, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ đang được Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để xuất sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn có kiến nghị, đề xuất cụ thể gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

(nếu có) để xem xét, bổ sung, sửa đổi, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xem xét, chỉ đạo triển khai thực 

hiện đúng qui định hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Nguyễn Quốc Trị; 

- Vụ Pháp chế; 

- Lưu: VT, KTHT. 
 

 

PGN            Phan Văn Tấn               

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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