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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v góp ý dự thảo Nghị quyết
quy định chính sách hỗ trợ cán bộ
trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học
và sau đại học làm việc có thời
hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tiếp nhận Công văn số 1918/SNN-PTNT ngày 04/9/2020 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo đánh giá tác động
Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND và dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số
176/2018/NQ-HĐND;
Căn cứ Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao
đẳng làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
giai đoạn 2018 - 2020.
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời
hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp theo Nghị quyết số 176/2018/NQ-HĐND đã được
triển khai từ năm 2018 đến nay. Theo dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính
sách thì năm 2018 đã hỗ trợ cho 38/79 Hợp tác xã nông nghiệp; năm 2019 hỗ trợ
cho 64/79 Hợp tác xã nông nghiệp và năm 2020 danh sách đã duyệt thực hiện hỗ
trợ là 60/79 Hợp tác xã nông nghiệp. Do đó về dự thảo báo cáo, Sở Tài chính đề
nghị đơn vị cần phối hợp thêm với các đơn vị liên quan (Liên minh Hợp tác xã
tỉnh, địa phương,…) để đánh giá sâu hơn về năng lực, sự phát triển của các Hợp tác
xã nông nghiệp đã được hỗ trợ lao động có trình độ trong thời gian qua; từ đó đánh
giá, định hướng thời gian tới có tiếp tục hỗ trợ cho các Hợp tác xã này, để quy định
việc chuyển tiếp trong dự thảo Nghị quyết mới.
Về dự thảo Nghị quyết mới:
- Về phạm vi, đối tượng được hỗ trợ: Hỗ trợ 79 cán bộ /79 Hợp tác xã nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; nếu loại trừ các Hợp tác xã đã được hỗ trợ đủ
03 năm thời gian qua thì nên tính toán lại số lượng tại chỉ tiêu này;
- Mức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng 02 lần mức lương tối thiểu áp dụng đối với công
chức; tối đa trong vòng 03 năm/ 01 cán bộ; đề nghị điều chỉnh thành “Hỗ trợ bằng
mức lương tối thiểu vùng theo quy định pháp luật hiện hành; tối đa trong 03 năm/
01 cán bộ/ 01 Hợp tác xã nông nghiệp.” Lý do: các Hợp tác xã thuê lao động theo
thỏa thuận trong hợp đồng lao động nhưng đảm bảo không thấp hơn mức lương tối
thiểu vùng, do đó quy định mức hỗ trợ theo mức lương tối thiểu vùng là phù hợp.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách Trung ương và địa phương; đề nghị
điều chỉnh thành “Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương”.
- Thời gian hỗ trợ: Từ 2021 đến 2025; đề nghị điều chỉnh thành “Từ năm
2021 đến năm 2025”.
Sở Tài chính thông báo ý kiến đến đơn vị được biết để nghiên cứu, thực hiện./.
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