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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tổng hợp nội dung câu hỏi và trả lời về các nội dung tại Hội nghị đối thoại  

giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên năm 2022 

 Chủ đề “Thanh niên Hưng Yên với khởi nghiệp, lập nghiệp” 
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hỏi 
Trả lời kiến nghị 

I 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội (06 câu) 
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Hiện nay, diễn ra thực trạng 

thanh niên không có việc 

làm (đặc biệt là thanh niên 

nông thôn), sinh viên học ra 

trường thất nghiệp nhiều, khi 

trở về địa phương, không xin 

được việc hoặc có công việc 

nhưng không phù hợp với 

chuyên môn được đào tạo. 

Đề nghị các đồng chí cho 

biết: Hiện nay tỉnh ta có các 

giải pháp, phương án nào tạo 

công ăn việc làm, giúp thanh 

niên có nhiều cơ hội việc làm 

hơn, khuyến khích thanh 

niên ở lại địa phương? 

Huyện 

đoàn 

Văn 

Lâm 

Hàng năm, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng các Chương trình, kế hoạch về giải quyết việc 

làm, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực và giảm nghèo theo các giai đoạn trong 

đó đưa ra các giải pháp thực hiện: 

- Một là, tăng cường xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư mới và tạo điều kiện 

thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp để tạo việc làm cho người lao động nói 

chung và thanh niên trên địa bàn tỉnh nói riêng.  

- Hai là triển khai tích cực Chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều giải pháp 

và chính sách hỗ trợ tác động tới việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tạo việc làm ổn 

định, góp phần giải quyết đồng bộ 3 vấn đề: học nghề, giải quyết việc làm và giảm 

nghèo mà phần lớn là lao động trong độ tuổi thanh niên. 

- Ba là, phát triển thị trường lao động. Thông tin cung - cầu lao động; dịch vụ kết nối 

cung - cầu lao động giữa người lao động và các đơn vị sử dụng lao động; hoạt động tư 

vấn, giới thiệu việc làm được tăng cường tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm 

việc làm. 

- Bốn là, tổ chức thường xuyên các phiên giao dịch việc làm có sự phối hợp của các 

doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, các trường chuyên nghiệp tạo cơ hội lao động 

tìm được việc làm phù hợp. 

- Năm là, tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi 

đối với lực lượng lao động là thanh niên tham gia hoạt động xuất khẩu thông qua các 

chương trình cho vay vốn ưu đãi của các quỹ tín dụng. 



2 

 

2 

Hiện nay, nhu cầu đi xuất 

khẩu lao động của đoàn viên 

thanh niên, người lao động 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

ngày càng lớn. Tuy nhiên, 

việc cập nhật thông tin tuyển 

dụng và xác minh các thông 

tin còn nhiều bất cập. Xin 

các đồng chí cho biết: Việc 

liên kết, kết nối với các 

doanh nghiệp nước ngoài 

trong tuyển dụng lao động 

làm việc được triển khai trên 

địa bàn tỉnh như thế nào? 

Xin được cung cấp tên và 

thông tin các đơn vị uy tín, 

có đủ năng lực pháp lý để 

đảm bảo việc giới thiệu 

thanh niên khi xuất khẩu lao 

động có việc làm ổn định tại 

các doanh nghiệp nước 

ngoài? 

Huyện 

đoàn 

Văn 

Lâm 

Tỉnh Hưng Yên rất quan tâm đến công tác xuất khẩu lao động và có một số chính 

sách về hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

thông qua nguồn Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 06 đơn vị XKLĐ đã được Bộ Lao động – TBXH cấp 

phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, thực hiện việc gửi hồ sơ 

xin công văn về tuyển dụng người lao động địa phương đi xuất khẩu lao động tại nước 

ngoài. Các đơn vị XKLĐ phối hợp với Phòng Lao động – TBXH, UBND các xã, 

phường, thị trấn triển khai công tác tuyển dụng. Qua đó người lao động có thể nắm bắt 

được chính xác các thông tin về thời gian, công việc, mức lương, chi phí trước khi 

tham gia chương trình. 

Các đơn vị có đủ năng lực pháp lý như: 

1. Tổng công ty phát triển phát thanh truyền hình thông tin (Trụ sở chính tại số 5 phố 

Thi Sách, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) 

2. Công ty TNHH đào tạo và khai phát quốc tế nguồn nhân lực Futurelink (Trụ sở 

chính tại số 09-10, Lô C.TT3 KĐT Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, 

TP. Hà Nội) 

3. Công ty TNHH hợp tác lao động thương mại ISM  (trụ sở chính tại số 191 phố Bắc 

Cầu, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội) 

4. Công ty TNHH MTV cung ứng nhân lực và dịch vụ VNSTEEL (Trụ sở chính tại 

số 63, ngõ 42, phố Lạc Trung, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) 

5. Công ty CP nhân lực IPM Việt Nam (Trụ sở chính tại CL20-24 khu đất dịch vụ La 

Dương - La Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) 

6. Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô (Trụ sở chính tại thôn Lai Xá, xã 

Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội). 
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Xin các đồng chí cho biết 

các chính sách hỗ trợ liên kết 

giữa các đơn vị đào tạo nghề 

(các trường nghề) và các 

doanh nghiệp tại địa phương 

để từ đó tạo điều kiện cho 

những thanh niên đã, đang 

Thị 

đoàn 

Mỹ 

Hào 

Ngoài việc triển khai thực hiện Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo, tỉnh cũng có chủ trương thực hiện một số giải pháp hỗ trợ liên 

kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp như sau: 

- Thúc đẩy liên kết giữa 3 “nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp ở cả 3 

khâu: tuyển sinh - đào tạo - giải quyết việc làm, trong đó, Nhà nước giữ vai trò quản 
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tham gia theo học các trường 

nghề có thể định hướng nghề 

nghiệp rõ hơn sau khi tốt 

nghiệp các trường nghề? 

lý, trung gian, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi nhất để nhà trường và doanh 

nghiệp bắt tay nhau trong hoạt động GDNN.  

- Khuyến khích doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp hợp tác trong xác định 

chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình, phát triển đội ngũ giảng viên doanh nghiệp, tổ 

chức tuyển sinh, tuyển dụng, tổ chức đào tạo tại doanh nghiệp (doanh nghiệp có thể 

tham gia giảng dạy đến 40% chương trình đào tạo); hợp tác để tổ chức và công nhận 

kết quả đào tạo một số môn học; doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chât, thiết bị đào tạo 

cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Tăng quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp về quy mô đào tạo, hình thức 

tuyển sinh, chương trình đào tạo, thu chi tài chính để nâng cao chất lượng đào tạo, chủ 

động liên kết với doanh nghiệp trong tuyển sinh và tổ chức đào tạo. Tạo điều kiện kết 

nối để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ký kết hợp đồng đào tạo theo đơn đặt hàng của 

doanh nghiệp để đào tạo ra lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp về 

số lượng, cơ cấu ngành nghề, chất lượng, thời gian nhằm nâng cao năng xuất lao động.  

- Thực hiện chính sách phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp 

trong hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp 

nhỏ và vừa theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 

của Bộ LĐTBXH; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì 

việc làm cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. 

Chính sách hỗ trợ liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp giúp chất 

lượng đào tạo tăng lên rõ rệt, hầu hết các em học sinh, sinh viên đều có tay nghề vững 

vàng, đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Các em được tham gia thực tập, trải 

nghiệm ngay tại doanh nghiệp và được doanh nghiệp cam kết tiếp nhận vào làm việc 

sau khi tốt nghiệp. 
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Hiện nay, tỉnh ta có những 

chính sách hỗ trợ gì để ưu 

tiên, hỗ trợ tạo việc làm hoặc 

lập nghiệp cho các đối tượng 

là quân nhân sau khi hoàn 

Thị 

đoàn 

Mỹ 

Hào 

* Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho đối tượng là quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa 

vụ quân sự trở về địa phương: 

- Hiện nay, tỉnh ta đang áp dụng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 

quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương theo Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ; Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH 
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thành nghĩa vụ trở về địa 

phương? 

ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số 1313/QĐ-

UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, cụ thể: 

Đối tượng hỗ trợ: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh 

niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế 

- xã hội có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là thanh niên). 

Điều kiện hỗ trợ: Thanh niên có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ 

ngày hoàn thành nghĩa vụ; chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề khác có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành 

nghĩa vụ. 

Đơn vị, ngành nghề đào tạo: Thanh niên được lựa chọn tham gia học nghề tại 26 cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh; được lựa chọn ngành, nghề đào tạo theo danh mục 

khoảng 30 ngành, nghề tại Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hưng Yên.  

Mức hỗ trợ: Thanh niên được cấp thẻ đào tạo nghề có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền 

lương cơ sở tại thời điểm đào tạo nghề để tham gia học nghề. Bên cạnh đó, Quyết định 

số 1313/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể: Thanh 

niên được được miễn học phí, được hỗ trợ tiền đi lại, được hỗ trợ tiền ăn khi tham gia 

khóa học, theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ/ người/ 01 khóa học từ 4.000.000 đồng đến trên 

10.000.000 đồng. 

- Ngoài ra, thanh niên tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được miễn, giảm 

học phí và hỗ trợ chi phí học tập; vay vốn để tham gia học nghề theo quy định của 

chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

- Sau khi được hỗ trợ đào tạo nghề, trên 90% thanh niên được giới thiệu việc làm tại 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với mức lương khoảng trên 5,8 triệu đồng/ tháng. 

* Chính sách hỗ trợ tạo việc làm, lập nghiệp cho đối tượng là quân nhân sau khi hoàn 

thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có nhu cầu lập nghiệp được vay vốn với mức 

ưu đãi theo quy định của Ngân hàng chính sách, ngân hàng thương mại. 

5 
Hiện nay, việc đào tạo nghề 

cho thanh niên đang được 

đẩy mạnh và là xu thế được 

Huyện 

đoàn 

- Hiện nay, ở nước ta nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng đang diễn ra hiện trạng 

Thừa “Thầy” thiếu “Thợ”, thiếu lao động có kỹ năng nghề. Do vậy, tỷ lệ thanh niên 

không lựa chọn đại học mà chuyển hướng sang học nghề tăng bởi học nghề thời gian 
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thanh niên lựa chọn thay cho 

việc theo học tại các trường 

Đại học, Cao đẳng. Vậy Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các cấp 

bộ Đoàn có những hỗ trợ gì 

đối với thanh niên theo học 

nghề và đối với doanh 

nghiệp đào tạo nghề do 

thanh niên làm chủ? 

Yên 

Mỹ 

ngắn, ít tốn kém, ra trường dễ tìm việc làm, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của 

doanh nghiệp.  

- Tỉnh ta đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đối với thanh niên theo học nghề và 

đối với doanh nghiệp đào tạo nghề do thanh niên làm chủ: 

+ Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa 

vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự 

án phát triển kinh tế - xã hội (như đã nêu trên). 

+  Thanh niên sau khi tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp được miễn học 

phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. 

+ Thanh niên đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ đào tạo nghề 

miễn phí theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của 

Bộ LĐTBXH. 

+  Thanh niên là lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ đào tạo nghề 

theo quy định tại Quyết định số 17/QĐ-TTg  ngày  31/3/2021 của Thủ tướng chính 

phủ. 

+  Thanh niên là người khuyết tật, thanh niên là lao động động nông thôn được hỗ trợ 

đào tạo nghề sơ cấp và ngắn hạn theo Quyết định số 46/2015/QĐ - TTg của Thủ tướng 

chính phủ. UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành Quyết định số 1362/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2017 quy định danh mục nghề sơ cấp, ngắn hạn và mức hỗ trợ chi phí đào 

tạo cho lao động nông thôn.  

+ Ngoài ra, có chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 

6 

Trước thực trạng hiện nay, 

việc chọn ngành nghề khởi 

nghiệp của thanh niên vẫn 

còn dựa vào thị trường và 

nắm bắt thị trường của từng 

Huyện 

đoàn 

Văn 

Giang 

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhu cầu của doanh nghiệp, người 

lao động; hiện nay và trong thời gian tới, tỉnh Hưng Yên tập trung vào chiến lược đào 

tạo các ngành, nghề sau: 
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cá nhân. Việc định hướng 

của các cơ quan chuyên môn 

chưa có hiệu quả đối với 

thanh niên. 

Vậy, xin Ông/Bà cho biết, 

tỉnh ta có các chiến lược về 

ngành nghề như thế nào, đặc 

biệt chiến lược dài hạn để 

định hướng nghề nghiệp cho 

thanh niên phù hợp với điều 

kiện của xã hội nói chung và 

của tỉnh Hưng Yên nói 

riêng? 

- Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng đào tạo đối với các nhóm ngành, nghề thuộc 

lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh như: Tự động hóa, chế biến, điện tử, cơ khí chế tạo, viễn 

thông, thương mại, dịch vụ, du lịch, logistic,… Đẩy mạnh đào tạo lao động kỹ thuật 

cao, lao động ở các vị trí quản lý, điều hành theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần 

nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. 

- Tập trung đào tạo các ngành, nghề phục vụ cho phát triển kinh tế mũi nhọn của từng 

địa phương (như nghề trồng hoa, cây cảnh ở huyện Văn Giang; nghề đúc đồng ở huyện 

Văn Lâm; nghề chạm khắc gỗ ở huyện Mỹ Hào;…); các ngành, nghề đã được phê 

duyệt ngành, nghề trọng điểm (23 ngành, nghề); nhóm ngành nghề phục vụ phát triển 

nông nghiệp thông minh./. 

II Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (05 câu) 

  

1 

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, 

hiện nay ngoài phần đa số 

các bạn đoàn viên thanh niên 

đi làm tại các khu công 

nghiệp, các thành phố lớn thì 

cũng có không ít bạn thanh 

niên lựa chọn lập nghiệp tại 

quê hương. Với địa bàn 

huyện Phù Cừ chủ yếu phát 

triển kinh tế nông nghiệp, đa 

số các bạn bước đầu lựa 

chọn khởi nghiệp bằng 

những mô hình trồng rau, 

trông cây ăn quả, nuôi gà, 

nuôi lợn với mô hình vừa và 

nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề khởi 

nghiệp trong nông nghiệp 

Huyện 

đoàn 

Phù Cừ 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất một số 

giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

thời gian tới như sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về khởi nghiệp cho thanh niên; các hoạt động 

tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức về khởi nghiệp, lập nghiệp cho 

thanh niên và xã hội; Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng và các 

trang mạng xã hội chính thống; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về khởi nghiệp 

trên Website, Fanpage của Tỉnh đoàn, Khoa học và công nghệ…để tuyên  truyền, phổ 

biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu các địa điểm hỗ trợ hiệu quả, chia sẻ kinh 

nghiệm, thông tin rộng rãi cho thanh niên. 

- Tổ chức các diễn đàn, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành có liên quan với 

đoàn viên, thanh niên, doanh nhân trẻ nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng về 

khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ. Thông qua đó, tạo 

thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ, bày tỏ nguyện vọng của thanh niên, sinh viên, doanh nhân 

trẻ với các cơ quan quản lý nhà nước về chính sách khởi nghiệp, việc hỗ trợ doanh 

nghiệp, thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, sản xuất, kinh doanh. 
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hiện nay gặp một số khó 

khăn về: Vốn, kỹ thuật canh 

tác, chăm sóc và đặc biệt là 

vấn đề đầu ra cho sản phẩm. 

Xin hỏi trong thời gian tới 

các cấp, các ngành có những 

giải pháp gì để hỗ trợ thanh 

niên khởi nghiệp trong lĩnh 

vực nông nghiệp tại địa 

phương? 

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc thi, hội thi  viết 

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… cho các em học sinh, sinh viên tại các đơn vị trường học 

trên địa bàn tỉnh qua đó khơi dậy tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, tư duy sáng 

tạo, đổi mới cho các em học sinh, sinh viên khi còn trên ghế nhà trường. Đồng thời, 

tăng cường thực hiện tốt liên kết giữa các trường Đại học, Cao đẳng, trung tâm…với 

các doanh nghiệp để ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, nhất là trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao. 

- Tăng cường phối hợp, huy động các nguồn lực xã hội từ các công ty, doanh nghiệp 

để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Xây dựng mạng lưới tổng thể giữa các đơn vị liên 

quan nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

2 

Trong những năm gần đây, 

tình trạng canh tác theo số 

đông hoặc “được mùa mất 

giá” xảy ra tràn lan trên cả 

nước nói chung và tỉnh Hưng 

Yên nói riêng. Đặc biệt, hiện 

nay do ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid-19 dẫn đến tình 

trạng phải giải cứu nông sản 

tại nhiều nơi trên địa bàn cả 

nước. Xin các đồng chí cho 

biết các giải pháp nhằm cải 

thiện được thực trạng nêu 

trên, tạo nguồn tiêu thụ đầu 

ra cho sản phẩm được ổn 

định để thanh niên mạnh dạn 

đầu tư khởi nghiệp vào nông 

nghiệp? 

Huyện 

đoàn 

Khoái 

Châu 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức hoạt động 

giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa, tăng cường cung cấp thông tin thị trường và 

xúc tiến thương mại để kết nối cung cầu, gắn sản xuất với lưu thông, tiêu thụ hàng hóa, 

trong đó chú trọng đến các mặt hàng nông sản; kết nối tiêu thụ sản phẩm của tỉnh với 

các kênh phân phối, hệ thống siêu thị, các doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài 

tỉnh thông qua hình thức trực tuyến, thiết thực, hiệu quả và đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, cụ thể như: Hỗ trợ các đơn vị tham gia Hội chợ OCOP Quảng 

Ninh năm 2021; Hội chợ Xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP năm 2021 

tổi chức tại 2 điểm Trung tâm thương mại lớn của Hà Nội như AOEN Long Biên và 

AOEN Hà Đông; triển khai quảng bá trên gian hàng trực tuyến 2D và 3D trên trang 

báo điện tử VnExpress; tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu Sản phẩm cây có múi và các 

sản phẩm OCOP của tỉnh Hưng Yên tại 11 điểm cầu tại các thị trường tiêu thụ tiềm 

năng như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa,…; mở rộng hình thức quảng 

bá nông sản của tỉnh thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, zalo, google 

ads,… đã thu hút trên 4.000 lượt thích, tiếp cận hàng trăm nghìn lượt xem; triển khai 

các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho người sản xuất, kinh doanh; xây dựng và phát 

triển Website “Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên” cung cấp thông tin về Chương 

trình OCOP, đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh 

Hỗ trợ, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Đề án Chuỗi, Đề án hy.check.net, Kế 

hoạch OTAS,...về kiến thức sản xuất thực phẩm an toàn, bao bì chứa đựng sản phẩm, 

tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm,...nhằm hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho bà 

con nông dân trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ tới tổ 
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chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản nhằm hoàn thiện điều 

kiện sản xuất, tiêu thụ sản phẩm khi lưu thông trên thị trường,...Tiếp tục đẩy nhanh 

phát triển theo chuỗi ngành hàng, khuyến khích phát triển THT/HTX gắn với chương 

trình OCOP để liên kết hạ giá thành sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục cải thiện tình trạng "được mùa mất giá", giải cứu nông 

sản,…tạo nguồn tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển 

khai thực hiện các giải pháp sau:  

- Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, nhà vườn,…đẩy 

mạnh việc bán hàng qua sàn TMĐT; duy trì tốt các kênh bán hàng qua hệ thống chuỗi 

các cửa hàng an toàn , siêu thị của các tỉnh đặc biệt là Hà nội, phối hợp với các sở 

ngành, các huyện, thành phố tiếp tục truyền thông trên phương tiện thông tin báo, đài 

... để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trong các mùa vụ tiếp theo. 

- Tổ chức các Hội nghị kết nối cung cầu (đẩy mạnh các hội nghị kết nối trực tuyến 

trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn ra) nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi các sản phẩm 

nông sản của tỉnh, tiếp cận nhiều thị trường tiềm năng, mở rộng kênh phân phối. Tuyên 

truyền đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung trên truyền hình, internet, các 

phương tiện thông tin đại chúng khác và trực tiếp tại các địa phương có tiềm năng tiêu 

thụ lớn; cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ tới người tiêu dùng về các sản phẩm 

nông sản của tỉnh Hưng Yên, về đặc trưng hương vị, chất lượng, thời vụ,….đẩy lùi và 

chấm dứt hiện tượng lợi dụng thương hiệu một số sản phẩm nông sản của tỉnh Hưng 

Yên. 

 - Triển khai có hiệu quả Đề án tiếp tục phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực 

của tỉnh, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm hàng hóa, chỉ 

dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; tiếp tục mở rộng ứng dụng tem 

truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nông nghiệp nhằm bảo vệ thương hiệu, khẳng 

định chất lượng và uy tín của sản phẩm nông nghiệp Hưng Yên với người tiêu dùng. 

-  Tăng cường phối hợp với Cục Quản lý thị trường các tỉnh để kiểm tra, kiểm soát 

các nguồn hàng, tránh sự gian lận, trà trộn hàng nhái hàng kém chất lượng làm ảnh 

hưởng đến thương hiệu sản phẩm của tỉnh. 

- Hỗ trợ, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các Đề án Chuỗi, Đề án hy.check.net, Kế 

hoạch OTAS,...về kiến thức sản xuất thực phẩm an toàn, bao bì chứa đựng sản phẩm, 
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tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm,...nhằm hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cho bà 

con nông dân trên địa bàn tỉnh;  

- Tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ tới tổ chức, cá nhân sản xuất kinh 

doanh sản phẩm nông lâm thủy sản nhằm hoàn thiện điều kiện sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm khi lưu thông trên thị trường,...Tiếp tục đẩy nhanh phát triển theo chuỗi ngành 

hàng, khuyến khích phát triển THT/HTX gắn với chương trình OCOP để liên kết hạ 

giá thành sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm. 

- Xây dựng các gian hàng trực tuyến 2D, 3D trên các trang thương mại điện tử như 

Vnexpress, các gian hàng do Trung tâm XTTM, Bộ Nông nghiệp và PTNT,…triển 

khai nhằm quảng bá rộng rãi sản phẩm nông sản của tỉnh. 

- Duy trì và phát triển Website “Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên” cung cấp thông 

tin về Chương trình OCOP, đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP của tỉnh. Tạo nên một 

cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về các sản phẩm OCOP giúp người dân và cả doanh nghiệp 

có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi để cập nhật cũng như tìm kiếm các thông tin một cách 

nhanh chóng; giúp liên kết đến các trang bán hàng của doanh nghiệp, thúc đẩy việc 

quảng bá hình ảnh sản phẩm cũng như hình ảnh của cơ sở sản xuất hỗ trợ bán hàng và 

phát triển cơ sở sản xuất. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất,… trong việc xây dựng các website 

chuyên biệt nhằm tăng sự chuyên nghiệp; kết nối, quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội, 

mở rộng thị trường tiêu thụ. 

- Mở rộng hình thức quảng bá nông sản của tỉnh thông qua các trang mạng xã hội như 

Facebook, zalo, google ads,…Tăng cường các lớp tập huấn cho người sản xuất, kinh 

doanh về việc kết nối với các sàn thương mại điện tử, các hình thức bán hàng trên 

mạng xã hội (nhất là hình thức livestrime),… 

- Bên cạnh đó, Sở cũng chú trọng tăng cường đào tạo cho cán bộ chuyên môn thực 

hiện nhiệm vụ, nhằm nâng cao năng lực tham mưu trong công tác xúc tiến thương mại 

nông nghiệp, có những hoạt động quảng bá sâu rộng hơn, mang lại hiệu quả cao. 

3 

Lực lượng thanh niên có 

trình độ ở tại nông thôn hoặc 

về địa phương ít, đa số đi 

làm ăn xa ở đô thị, khu công 

nghiệp; tâm lý và suy nghĩ 

Huyện 

đoàn 

Khoái 

Châu 

Nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển làng nghề,…Sở 

Nông nghiệp và PTNT tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung 

ương, của tỉnh, như: Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh 

đồng mẫu lớn; Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư; Nghị định 
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làm giàu tại quê hương còn 

hạn chế vì sợ khó phát triển. 

Xin Ông/Bà cho biết tỉnh ta 

có những giải pháp gì để thu 

hút thanh niên quan tâm và 

tham gia vào các hoạt động 

khởi nghiệp tại nông thôn 

làm giàu trên chính mảnh đất 

quê hương để tránh làm mai 

một các làng nghề thủ công 

truyền thống hay phát triển 

nông nghiệp sạch và nông 

nghiệp công nghệ cao? 

55/2015/NĐ-CP thay thế NĐ 41/2010/NĐ-CP về tín dụng phục vụ phát triển nông 

nghiệp,…; Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển 

ngành nghề nông thôn; Nghị quyết số 214/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của 

HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 

08/3/2019 ban hành các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực 

hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Dự án 

đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa nông nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Đề 

án bảo tồn và phát triển vùng trồng nhãn, vải đặc sản tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-

2025, địnhh hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 08/9/2020 về 

phát triển làng nghề tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 589/QĐ-

UBND ngày 01/3/2022 về việc phê duyệt Đề án Phát triển làng nghề hoa, cây cảnh gắn 

với du lịch nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025…. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, 

ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển làng nghề 

nông thôn trên địa bàn tỉnh.  

Trong năm 2021, đã tổ chức khảo nghiệm, trình diễn được 100ha giống lúa thuần các 

loại; xây dựng tiêu bản lá, hoa, quả và phân tích chất lượng hóa sinh của 45 nguồn gen 

nhãn, và 05 nguồn gen vải đặc sản của tỉnh để lưu giữ tại Trung tâm Tài nguyên thực 

vật, Bộ Nông nghiệp và PTNT; xây dựng bản đồ phân bố nguồn gen nhãn vải của tỉnh 

tạo thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý, bảo tồn và phát triển nguồn gen; bảo tồn 

nguyên trạng đối với 45 cây nhãn và 05 cây vải tại các chủ sở hữu; Tổ chức các hoạt 

động chăm sóc, bảo vệ đối với vườn bảo tồn chuyển vị các nguồn gen nhãn, vải tại 

Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hưng Yên với qui mô là 01 ha, gồm 45 nguồn gen 

nhãn (250 cây) và 05 nguồn gen vải (50 cây);...thường xuyên tổ chức các lớp bồi 

dưỡng, tập huấn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề, ngành nghề nông 

thôn cho người dân trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó có lực lượng thanh niên làm 

nông nghiệp nói riêng; hỗ trợ các chủ thể là thanh niên phát triển sản xuất tại các làng 

nghề như: Nguyễn Đình Thao - HTX Nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ - mộc dân dụng 

Tùng Lâm và Phạm Thành Lợi - HTX nông nghiệp, chăn nuôi và đồ gỗ mỹ nghệ Hòa 

Phong thuộc làng nghề Mộc mỹ nghệ Hòa Phong xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào và hỗ 

trợ các chủ thể này tham gia Chương trình OCOP với 4 sảm phẩm đạt hạng 3 sao gồm: 

Bộ Tam đa, Chuột tài lộc của HTX Nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ - mộc dân dụng 
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Tùng Lâm; Di Lặc đứng bao tiền, Cóc Tài lộc của HTX nông nghiệp, chăn nuôi và đồ 

gỗ mỹ nghệ Hòa Phong. 

Các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề, thu 

hút thanh niên nói riêng, lao động làm nghề nói chung tham gia phát triển nông nghiệp 

công nghệ cao, làng nghề cụ thể như sau:  

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về phát triển nông nghiệp công 

nghệ cao, làng nghề, làng nghề truyền thống; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, làng nghề, ngành nghề nông thôn; tổ 

chức các đoàn đi tham quan, học tập các mô hình nông nghiệp ứng dụng cộng nghệ 

cao, làng nghề, làng nghề truyền thống có triển vọng ở nơi khác nhằm học tập, trao 

đổi, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng, phát triển ở địa phương. 

- Phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, làng nghề gắn với du 

lịch; xây dựng các tuyến, điểm du lịch gắn với làng nghề trong vùng và ở tỉnh; phát 

triển các cửa hàng bán đồ lưu niệm tại làng nghề. 

- Ưu tiên đầu tư phát triển KHCN và tăng cường khả năng áp dụng KHCN trong sản 

xuất. Tăng cường nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn những giống cây trồng có năng 

suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, khả năng thích ứng tốt với biến đổi khí hậu...để 

đưa vào sản xuất; Triển khai ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ KHKT hiện có (tưới 

nước tiết kiệm, công nghệ sản xuất trong nhà kính nhà lưới, công nghệ bảo quản sau 

thu hoạch...) và tiếp tục cập nhật những TBKT mới trong sản xuất. 

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính: tiếp tục rà soát, đơn giản hoá, sửa đổi 

bổ sung các thủ tục hành chính (TTHC) cho phù hợp đồng thời kiến nghị bãi bỏ những 

TTHC không cần thiết, làm tốt công tác tiếp nhận, công khai dân chủ, niêm yết giá 

dịch vụ, phí, lệ phí, công khai các TTHC và trả kết quả, giải quyết nhanh gọn các 

TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 

trên địa bàn tỉnh.  

- Nâng cao năng lực, hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại trên cơ sở tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình xúc 

tiến thương mại đã được phê duyệt; nâng cao tính chuyên nghiệp cũng như năng lực 

xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại các mặt hàng nông 

sản chủ lực của tỉnh. Chú trọng công tác đào tạo nhân sự xúc tiến thương mại; củng cố 
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nâng cao năng lực chuyên môn của bộ phận xúc tiến thương mại để đưa các kế hoạch, 

chương trình xúc tiến thương mại vào thực tế.  

- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và kỹ thuật 

ngành nông nghiệp các cấp; đào tạo kỹ thuật viên lành nghề để nâng cao khả năng dự 

tính dự báo sâu bệnh, kiểm tra vệ sinh an toàn nông sản, kiểm soát chất lượng vật tư 

nông nghiệp…Đổi mới phương thức đào tạo nghề nông nghiệp gắn liền với các ngành 

hàng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hỗ trợ đào tạo nông dân sản 

xuất ngành hàng chủ lực, nông dân của các vùng sản xuất trọng điểm; lao động trong 

trang trại, gia trại; lao động trong doanh nghiệp, nông nghiệp, thành viên hợp tác xã, 

làng nghề,... 

4 

Tỉnh có những chính sách 

hỗ trợ về công nghệ cho 

thanh niên khởi nghiệp gắn 

với phát triển nông nghiệp 

sạch trong thời gian tới? 

Huyện 

đoàn 

Kim 

Động 

Nhằm hỗ trợ về công nghệ cho thanh niên nói riêng, người dân khởi nghiệp gắn với 

nông nghiệp sạch, Tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, như: 

Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng 

phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 

7/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-

CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ; Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 

29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ; Nghị định 01/2012/QĐ-TTg ngày 

9/01/2012 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;  Nghị định 

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg 

ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất 

trong nông nghiệp; Nghị quyết số 214/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND 

tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Dự án đẩy mạnh phát triển cơ giới hóa nông 

nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Đề án "Xây dựng, khuyến khích phát triển 

mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo ATTP trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025"; Kế hoạch tổ chức chứng nhận đạt tiêu chuẩn 

VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) trên cây ăn quả tỉnh Hưng Yên giai 

đoạn 2021-2025; Đề án phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi VietGAHP 

đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-

2025, định hướng 2030; Đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa, cây cảnh tập 

trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025 và một số văn bản chỉ đạo, 
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hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh về chứng nhận, duy trì, mở rộng 

VietGAP, VietGAHP,… 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các địa phương hỗ trợ chứng nhận 

VietGAP, VietGAHP được 2.980,19ha, trong đó:trồng  trọt 2.746,17ha; chăn nuôi 

156,65ha, quy mô đầu gia  súc, gia cầm  2.645.472con; thủy sản 77,37ha,173 lồng nuôi 

cá và 2.750 đàn ong cho sản lượng khoảng 84.496,05 tấn và 53,236 triệu quả trứng gia 

cầm cung cấp ra thị trường; hỗ trợ 149 máy cơ giới hóa, bao gồm: 46 máy làm đất, 75 

máy gặt đập liên hợp, 10 máy cấy, 12 máy vắt sữa bò, 4 máy khuấy tạo oxy, 02 máy 

lọc phân hữu cơ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư 

phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với kinh phí là 9.864,8 

triệu đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh ;  hỗ trợ kinh phí khoảng 6,7 tỷ đồng cho nông dân 

để mua 600 con bò giống; hỗ trợ 21 mô hình chăn nuôi an toàn sinh học đạt tiêu chuẩn 

Vietgahp với 590 con lợn nái, 2.580 con lợn thịt, 1.500 con gà Đông Tảo lai, 15.500 

con gà hậu bị, 17.300 con vịt hậu bị, hỗ trợ 17.000 con gà xử lý chất thải bằng phương 

pháp làm đệm lót sinh học, hỗ trợ 01 máy ép phân; hỗ trợ được 21 ha nuôi thủy sản 

trong ao bán nổi, 21ha phát triển nuôi thủy sản, 79 lồng nuôi cá trên sông, với kinh phí 

hỗ trợ lĩnh vực thủy sản gần 04 tỷ đồng;...Ngoài ra, có 41 khách hàng vay vốn theo 

quy định tại Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, tổng dư nợ trên 8 tỷ 

đồng, mức lãi suất hỗ trợ là 589 triệu đồng; trong đó, phần lớn là cho vay mua máy 

làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, máy sấy 

nông sản, thủy sản, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi, góp phần quan trọng trong chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thực hiện CNH – HĐH nông nghiệp, nông 

thôn;…Sở Nông nghiệp và PTNT đang tham mưu xây dựng chính sách về phát triển 

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh, hiện đang lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, 

địa phương, dự kiến trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trong thời gian tới. 

Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện một số giải pháp chủ yếu 

sau: 

- Tiếp tục tuyên truyền thường xuyên giúp người dân nâng cao nhận thức về những 

lợi ích của việc sản xuất sạch hơn, an toàn, ý thức, trách nhiệm của mình vì lợi ích 

chung của tập thể, của địa phương. Đồng thời chú trọng chú trọng đến công tác đào tạo 

chất lượng lao động nông nghiệp.  
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- Thực hiện liên kết chặt chẽ 6 nhà: Nhà nông, Nhà nước,nhà khoa học, nhà doanh 

nghiệp, nhà “băng” và nhà phân phối. Phát huy vai trò nòng cốt của các hợp tác xã 

trong điều hành sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho thành 

viên, dần hình thành chuỗi giá trị nông sản hàng hóa bền vững từ đầu vào đến đầu ra. 

- Chú trọng đầu tư xây dựng thương hiệu nông sản, nhận diện thương hiệu của 

tỉnh……góp phần nâng cao uy tín và giá trị gia tăng của sản phẩm. 

- Nâng cao năng lực ứng phó và quản lý rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, dịch 

bệnh và tăng cường quản lý môi trường. Tăng cường đầu tư công vào các công trình 

phòng, chống thiên tai, giảm tác động bất lợi về môi trường, dự báo, giám sát và phòng 

ngừa dịch bệnh; tăng cường quản lý chất thải nông nghiệp, áp dụng các biện pháp giảm 

khí thải nhà kính. Cải thiện hệ thống dự báo, cảnh báo sớm và gắn kết hệ thống này 

với dịch vụ tư vấn nông nghiệp. Thay đổi phương pháp canh tác và lựa chọn giống phù 

hợp với các vùng đất chịu tác động của biến đổi về khí hậu. Xây dựng năng lực nghiên 

cứu và phát triển để có thể giải quyết được những thách thức mới nảy sinh của quá 

trình biến đổi khí hậu, sự bùng phát của các loại dịch bệnh cũ và mới. Cần đặc biệt 

quan tâm tới quản lý môi trường thông qua kiểm soát chặt chẽ các chỉ số môi trường. 

5 

Thời gian qua, một số lực 

lượng thanh niên tích cực 

tham gia và xây dựng thương 

hiệu theo chương trình 

OCOP. Tuy nhiên, việc đăng 

ký tem truy xuất nguồn gốc 

xuất xứ hay đăng ký sản 

phẩm OCOP trong thanh 

niên còn tương đối khó do 

trải qua nhiều khâu, quy 

trình. 

Đề nghị các cấp, ngành liên 

quan có thể cho biết Quy 

trình đăng ký tem truy xuất 

nguồn gốc xuất xứ hoặc 

Huyện  

đoàn 

Kim 

Động 

1. Nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm 

nông lâm thủy sản, trong đó thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời tạo 

niềm tin cho người tiêu dùng. Trong nhưng năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT xây 

dựng hệ thống truy xuất hy.check.net.vn, hệ thống được triển khai tới các tổ chức, cá 

nhân, hộ nông dân, sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn, cụ thể như sau: 

- Đăng ký tem truy xuất nguồn gốc và mở tài khoản tham gia hệ thống hy.check.net.vn 

theo các hình thức sau: Đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng ký trực tiếp UBND cấp xã; 

Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện/thị xã/thành phố hoặc đăng ký trực tiếp qua 

Chi cục  

- Các tổ chức/cá nhân đăng ký đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực 

phẩm nông lâm thủy sản an toàn 100% đơn vị được hỗ trợ tem nhằm quản lý truy xuất 

sản phẩm, trong đó có đơn vị được mở và bàn giao tài khoản để chủ động thực hiện 

các hoạt động quản lý, truy xuất sản phẩm của mình.Tính tới thời điểm hiện tại đã hỗ 

trợ trên 2,5 triệu Tem truy xuất nguồn gốc cho gần 100 các tổ chức cá nhân trên địa 

bàn tỉnh, Trong đó huyện Phù cừ hỗ trợ gần 300.000  tem các loại cho 8 tổ chức cá 

nhân. 
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đăng ký sản phẩm OCOP 

trong thanh niên? 

- Tổ chức tập huấn để đơn vị nhận hỗ trợ thực hiện thuận lợi, đồng thời cử công chức 

trực tiếp hỗ trợ cho các tổ chức/cá nhân, hướng dẫn sử dụng, kích hoạt tem, cập nhật 

thông tin sản phẩm trên hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn kịp thời để quản lý 

và quảng bá về sản phẩm. 

Quy trình đăng kí tem truy xuất nguồn gốc: 

- Các cơ sở đăng kí tham gia Đề án “Xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình 

chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2021-2025”; “Duy trì và phát triển hệ thống thông tin điện tử hy.check.net.vn 

truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo ATTP tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2020-2025” gửi tới phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thị xã, thành 

phố để tổng hợp. 

- Căn cứ số lượng đăng ký, kinh phí được giao trong năm trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt dự toán, số lượng và cử cán bộ phụ trách hướng dẫn các cơ sở tham gia. 

- Khi được thông báo, cơ sở nhận tem truy xuất nguồn gốc có trách nhiệm gửi các 

thông tin, hình ảnh, quy trình sản xuất,..để cán bộ chuyên môn cập nhật lên hệ thống 

và hướng dẫn sử dụng đảm bảo đúng quy trình, quy định. 

2. Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo 

hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương 

trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở 

mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, 

hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. 

Để triển khai thực hiện Chương trình, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 817/QĐ-

UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Đề án mỗi xã một 

sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch 

số 125/KH-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình 

OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025. Đến năm 2021, toàn tỉnh đã nâng công 

nhận 140 sản phẩm (115 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 25 sản phẩm đạt hạng 4 sao (trong 

đó, 01 sản phẩm đề xuất tiềm năng 5 sao); các sản phẩm thuộc các nhóm ngành thực 

phẩm (114 sản phẩm), ngành đồ uống (9 sản phẩm), ngành thảo dược (12 sản phẩm), 

ngành thủ công mỹ nghệ, trang trí (5 sản phẩm). 
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Tổng số chủ thể sản xuất sản phẩm là 51 chủ thể, trong đó có 33 HTX, 9 doanh nghiệp 

và 9 cơ sở sản xuất trên các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hưng Yên. 

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 06-

KHPH/SNN&PTNT-TĐTN ngày 28/6/2019 Kế hoạch phối hợp triển khai khởi nghiệp 

từ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên 

giai đoạn 2019 – 2020; trong giai đoạn 2019-2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng 

dẫn, hỗ trợ cho 5 chủ thể là đoàn viên thanh niên xây dựng hồ sơ đăng ký sản phẩm 

tham gia đánh giá xếp hạng 16 sản phẩm (1 sản phẩm đạt 4 sao và 15 sản phẩm đạt 3 

sao), các chủ thể sản xuất là Nguyễn  Đình Thao, Phạm Thành Lợi -  Xã Hòa Phong, 

thị xã Mỹ Hào; Nguyễn Văn Võ - Xã Tam Đa, huyện Phù Cừ; Nguyễn Tuấn Vinh - Xã 

Lạc Đạo, huyện Văn Lâm; Nguyễn Thị Hội - Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. 

- Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được quy định cụ thể tại Quyết định 

số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm và Quyết định số 781/QĐ-TTg ngày 

08/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 

21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.  

Theo đó, công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được chia làm 03 cấp: cấp 

huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương; Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ 3 

đến 5 sao (đạt từ 50-100 điểm) có giá trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cơ quan 

có thẩm quyền ban hành. 

-. Quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm tại cấp huyện 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận hồ sơ sản phẩm/dịch vụ từ các cá nhân/tổ 

chức đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra thể thức, nội dung, thông báo và hướng dẫn 

hoàn thiện hồ sơ. 

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm 

OCOP cấp huyện. 

+ Tiến hành đánh giá: Ủy ban nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu 

của các sản phẩm đạt từ 50 đến 100 điểm đề nghị cấp tỉnh đánh giá, xếp hạng. 
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- Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm tại cấp tỉnh 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm từ 

cấp huyện. 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra thể thức, thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ 

sơ (nếu cần). 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sản 

phẩm OCOP cấp tỉnh và kế hoạch đánh giá. 

+ Tổ chức đánh giá lần thứ nhất (Lần 1), đánh giá lần thứ hai (Lần 2) 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả đánh giá, cấp 

Giấy chứng nhận sản phẩm đạt ba (03) và bốn (04) sao; tổ chức công bố kết quả. 

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của các sản phẩm có tiềm 

năng đạt năm (05) sao (từ 90 đến 100 điểm) đề nghị cấp trung ương đánh giá, công 

nhận sản phẩm OCOP quốc gia. 

- Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm tại cấp trung ương 

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ đề xuất đánh giá, phân 

hạng sản phẩm từ cấp tỉnh. 

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra thể thức, thông báo và hướng dẫn 

hoàn thiện hồ sơ (nếu cần). 

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định thành lập Hội đồng 

đánh giá sản phẩm OCOP cấp quốc gia và kế hoạch đánh giá. 

+ Tổ chức đánh giá lần thứ nhất (Lần 1), đánh giá lần thứ hai (Lần 2) 

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kết quả cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các chủ thể OCOP. 

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định phê duyệt kết quả 

đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt năm (05) sao (sản phẩm OCOP cấp 

quốc gia); tổ chức công bố kết quả. 

III Sở Tài chính (03 câu)   

1 
Thời gian qua, mô hình khởi 

nghiệp, lập nghiệp của lực 

Huyện 

đoàn 

Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 
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lượng đoàn viên, thanh niên 

phát triển ngày càng sâu 

rộng. Đã có một số mô hình 

phát triển kinh tế do thanh 

niên làm chủ bước đầu đem 

lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, 

nút thắt đối với các bạn trẻ 

trong quá trình khởi nghiệp 

là nguồn vốn. Nhiều bạn trẻ 

khó khăn về nguồn vốn dẫn 

đến bỏ cuộc giữa đường. Xin 

cho biết nguồn vốn mà thanh 

niên có thể huy động theo 

những kênh nào? Các điều 

kiện cần thiết để thanh niên 

có thể tiếp cận được nguồn 

vốn vay?   

Yên 

Mỹ 

844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; UBND tỉnh Hưng Yên đã 

ban hành Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 phê duyệt Chương trình 

phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2020 và Quyết định số 1134/QĐ-

UBND ngày 14/5/2018 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, 

khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2022. 

Theo đó, đối với chính sách về hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp, bao gồm: 

1. Ngân sách tỉnh bổ sung vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay người 

nghèo và các đối tượng chính sách khác (bao gồm cả cấp bù lãi suất). Như vây, thanh 

niên khởi nghiệp nếu có nhu cầu về nguồn vốn và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy 

định thì có thể tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội. 

Các điều kiện để thanh niên có thể tiếp cận được nguồn vốn vay này: Đoàn Thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên đã ký văn bản phối hợp với Ngân hàng 

chính sách xã hội về quy trình, trình tự thủ tục vay vốn, lãi suất vay vốn, kiểm tra giám 

sát thu hồi vốn vay, …. cho thanh niên khởi nghiệp. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên và Ngân hàng chính sách xã hội trả lời rõ hơn về vấn 

đề này. 

 2. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho Đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, 

khởi nghiệp. 

Hàng năm, căn cứ dự toán chi tiết của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Hưng Yên và khả năng cân đối ngân sách tỉnh, Sở Tài chính đã thẩm định và tham mưu 

UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi 

nghiệp. 

Thanh niên có nhu cầu về vốn để khởi nghiệp liên hệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh tỉnh Hưng Yên. 

3. Hỗ trợ theo Nghị quyết số 295/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh 

và Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về hỗ trợ 

hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.  

Hàng năm, căn cứ dự toán chi tiết của Sở Khoa học và Công nghệ và khả năng cân 

đối ngân sách tỉnh, Sở Tài chính đã thẩm định và tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí 
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thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đó có đối 

tượng là thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp. 

Thanh niên có nhu cầu về vốn để khởi nghiệp liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ. 

2 

Đại diện cho thanh niên tỉnh 

Hưng Yên nói chung. Chúng 

tôi mạnh dạn đề xuất Ủy ban 

nhân dân tỉnh nghiên cứu, 

cho phép có thể thành lập 

Quỹ đầu tư khởi nghiệp 

(Quỹ mạo hiểm) hỗ trợ cho 

thanh niên khởi nghiệp từ 

những ý tưởng đạt giải từ các 

cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng 

sáng tạo của Tỉnh đoàn để có 

thể hiện thực hóa được nhiều 

ý tưởng, sáng kiến khả thi có 

thể áp dụng trong cuộc sống 

hoặc thành lập Quỹ vay vốn 

ưu đãi cho thanh niên phát 

triển kinh tế. (Sở Tài chính 

phối hợp với Sở Nội vụ) 

Huyện 

đoàn 

Tiên Lữ 

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tại Quyết định số 1134/QĐ-UBND 

ngày 14/5/2018 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi 

nghiệp giai đoạn 2018 - 2022: UBND tỉnh Hưng Yên đã cho phép thành lập Quỹ hỗ 

trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp. Đối tượng vay là thanh niên làm chủ 

dự án khởi nghiệp đã được thẩm định, nguồn vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp. 

Do đó, đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên căn cứ các 

quy định của pháp luật hiện hành về thành lập quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, 

phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Quỹ nếu đủ điều 

kiện theo quy định. 

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ: Huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước. 

3 

Hiện nay việc tiếp cận 

nguồn vốn vay cho thanh 

niên còn gặp khó khăn, đặc 

biệt là nguồn vốn từ ngân 

sách địa phương trong tổng 

nguồn vốn còn thấp chỉ 

chiếm 3,7% trong khi bình 

quân toàn quốc là 9,6%.  

Vậy xin Ông/bà cho biết 

trong thời gian tới, tỉnh ta có 

những chủ trương, giải pháp 

Huyện 

đoàn 

Tiên Lữ 

- Ngoài việc tiếp cận nguồn vốn từ ngân sách địa phương hỗ trợ, thanh niên cần huy 

động nguồn lực đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đặc biệt, đối 

với những dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao, hiệu quả lớn thì các doanh nghiệp sẵn 

sàng đóng góp vốn cùng hợp tác. 

- Trong thời gian tới, căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, các chính 

sách UBND tỉnh đã ban hành; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hưng 

Yên, Sở Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục thẩm định 

các dự án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; căn cứ khả năng ngân sách địa 

phương, Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa 

phương để tạo nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả, theo đúng quy 

định. 
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gì để tăng nguồn vốn từ 

Ngân sách địa phương để tạo 

nguồn vốn vay cho thanh 

niên? 

- Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tham mưu 

UBND tỉnh thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên, giải quyết những vấn đề 

liên quan đến thanh niên theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND 

tỉnh. Khi có các chính sách cụ thể cho thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, Sở Tài chính 

sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo quy định của Luật NSNN và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật. 

IV 
Sở Giáo dục và Đào tạo (01 

câu) 

  

1 

Hiện nay, tình trạng ngồi 

nhầm lớp, học đến năm cuối 

mới biết mình không phù 

hợp với nghề, tốt nghiệp ra 

trường làm trái ngành rất 

nhiều...tình trạng này một 

phần do công tác hướng 

nghiệp cho học sinh chưa 

thực sự phát huy hết hiệu 

quả. Vậy các đồng chí đã có 

giải pháp gì để làm tốt công 

tác hướng nghiệp cho học 

sinh ngay từ khi học phổ 

thông? 

Thành 

phố 

Hưng 

Yên 

 

V 
Sở Kế hoạch và Đầu tư (01 

câu) 

  

1 

Thưa Ông/Bà, để có thể tiếp 

cận được các chính sách ưu 

đãi của tỉnh trong lĩnh vực 

khởi nghiệp, lập nghiệp cho 

thanh niên (lĩnh vực nông 

nghiệp, kinh doanh, công 

nghệ…) cần những điều kiện 

cần thiết nào? Chúng tôi có 

Huyện 

đoàn 

Ân Thi 

            Khu vực kinh tế tư nhân ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong 

phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Hưng Yên nói riêng. Cộng 

đồng doanh nghiệp ngày càng được thụ hưởng nhiều hơn kết quả của việc cải thiện 

môi trường kinh doanh, nhất là việc cắt giảm điều kiện đầu tư, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp 

khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động 

trên địa bàn tỉnh đã tăng từ 6.980 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đạt 69.566 tỷ 

đồng (năm 2016) lên 13.520 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký 
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thể liên hệ với các ngành, 

chức năng nào của tỉnh để 

tìm hiểu và đăng ký các 

chính sách ưu đãi đó? 

đạt 145.998 tỷ đồng (năm 2021); trong đó trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ năm 

2017, Hưng Yên là một trong 16 tỉnh, thành của cả nước thực hiện tự cân đối ngân 

sách, điều tiết một phần về Trung ương (năm 2017 thu ngân sách đạt mức trên 11 nghìn 

tỷ đồng), trong đó tỷ trọng trong GRDP của khu vực kinh tế tư nhân bao gồm cả kinh 

tế cá thể luôn duy trì ổn định trong khoảng 35-46%, năm 2021, tổng thu ngân sách trên 

địa bàn là 19.037 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định 

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy 

định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Nghị định số 80/2021/NĐ-

CP ngày 26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa;….Ngoài ra, ngày 16/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 142/KH-UBND về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 

Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. 

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư 

năm 2020, bao gồm: 

1. Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 16 của 

Luật này; 

2. Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này; 

3. Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 

6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời có một trong các tiêu chí sau: có 

tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 

năm kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động; 

4. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 

500 lao động trở lên; dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định 

của pháp luật về người khuyết tật; 

5. Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa 

học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến 

khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm 

tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của 

pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản 
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xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

6. Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên 

cứu và phát triển; 

7. Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu 

tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở ươm tạo doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư kinh doanh khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa.   

Theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư năm 2020: Nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu 

tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ 

quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư” 

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì hiện nay khi đăng ký thành lập 

doanh nghiệp và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, 

doanh nghiệp có thể tiếp cận các chính sách ưu đãi như sau: 

I. Mức ưu đãi ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 1. Thời gian thuê đất thực hiện dự án tối đa 50 năm, khi hết thời hạn thuê đất, nhà 

đầu tư có nhu cầu tiếp tục thuê đất sẽ được xem xét gia hạn đối với các doanh nghiệp 

chấp hành tốt pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật trong quá trình triển 

khai thực hiện dự án. 

2. Doanh nghiệp được xem xét miễn thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định; 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án. 

3. Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm 

kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. Khi dự án xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt 

động được miễn tiền thuê đất tùy thuộc vào tính chất của dự án thuộc Danh mục ưu 

đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ mà được xem xét miễn giảm đến 03 năm. Nếu 

đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được miễn tới 11 năm. 

4. Thuế suất thuế TNDN là 20%. Ngoài ra tùy thuộc vào tính chất dự án mà doanh 

nghiệp được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi khác. 

5. Ưu đãi về đất đai: Miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê trong các trường hợp: 

dự án xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, nhà ở xã hội; dự án đầu 
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tư xây dựng công trình cấp nước; dự án đầu tư xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, 

bãi đỗ xe phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng; dự án xã hội hóa thuộc 

lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, môi trường tại khu vực nông thôn. 

II. Mức ưu đãi đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp 

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: 

- Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê đối với phần diện tích đất 

xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp;  

- Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê 

đất, thuê mặt nước; 

- Miễn mười một (11) năm tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất của 

thời gian xây dựng cơ bản; 

2. Đối với các dự án đầu tư vào trong khu công nghiệp: 

- Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 

năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo; Ngoài ra Doanh nghiệp còn 

được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo ngành nghề, lĩnh vực:  

- Được hưởng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm; được miễn thuế 4 năm và giảm 

50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư 

mới thuộc một số lĩnh vực như: Doanh nghiệp công nghệ cao; ứng dụng công nghệ 

cao; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản 

xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất sản 

phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. 

- Được hưởng thuế suất 17% và được miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp 

trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc một số lĩnh 

vực như: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy 

móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. 

 III. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp (CCN), dự án đầu tư trong cụm 

công nghiệp 

1. Ưu đãi đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN 
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- Dự án đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng cụm công nghiệp thuộc ngành nghề ưu đãi 

đầu tư (theo phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31 hướng dẫn Luật Đầu tư của 

Chính phủ) 

- Được xem xét miễn thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, 

vật tư, linh kiện để thực hiện dự án (Luật Đầu tư); 

- Được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho toàn bộ thời gian thuê đối với đất xây 

dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong CCN (theo quy định tại Điểm k Khoản 1 

Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ và Nghị định sô 

123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017) 

- Theo khoản 1 Điều 28 Nghị định số 66 và 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của 

Chính phủ về quản lý và phát triển CCN như sau: 

+ Miễn tiền thuê đất 11 năm 

+ Xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức 

đầu tư 

+ Hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật, trường hợp nhiều mức ưu đãi 

thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất 

2. Ưu đãi đối với dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp 

- Theo Điều 27 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản 

lý và phát triển CNN như sau: 

+ Được miễn tiền thuê đất 07 năm 

+ Hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật, trường hợp nhiều mức ưu đãi 

thì áp dụng mức ưu đãi cao nhất. 

IV. Đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được hưởng ưu đãi, hỗ 

trợ như sau (theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính 

phủ về Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn): 

1. Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước: 

a. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì dự án đó được miễn tiền thuê 

đất, thuê mặt nước trong 15 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước 

và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 07 năm tiếp theo. 
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b. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư thì dự án đó được miễn 

tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 11 năm đầu kể từ ngày Nhà nước cho thuê đất, thuê 

mặt nước và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 05 năm tiếp theo. 

c. Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp (đặc biệt ưu đãi đầu tư, ưu đãi đầu tư, khuyến 

khích đầu tư) được Nhà nước cho thuê đất xây dựng nhà ở cho người lao động của dự 

án, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa, sân phơi, 

đường giao thông, cây xanh) kể cả đất được phép chuyển mục đích sang các loại đất 

quy định tại khoản này để phục vụ dự án đó thì được miễn tiền thuê đất. 

d. Doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được miễn tiền thuê đất, thuê 

mặt nước của Nhà nước trong 05 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt 

động và giảm 50% tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 10 năm tiếp theo. 

2. Hỗ trợ tín dụng 

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được ngân 

sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành như sau: 

- Mức hỗ trợ: Bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà 

nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ. 

- Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với 

ngân hàng thương mại: 

+ Tối đa 06 năm đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; tối đa 05 năm đối với dự 

án nông nghiệp khuyến khích đầu tư. Trường hợp dự án của doanh nghiệp nông nghiệp 

vừa và nhỏ mới thành lập thì thời gian hỗ trợ lãi suất là 08 năm. 

+ Dự án mà doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị thì được áp dụng hỗ trợ lãi 

suất theo chu kỳ sản xuất của sản phẩm. 

- Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất: tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của 

dự án. 

3. Chính sách hỗ trợ đầu tư đối với từng dự án cụ thể 

a) Hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm: 60% kinh phí đầu 

tư và không quá 15 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao 

thông, điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị trong hàng rào dự án. 

- Được hỗ trợ bổ sung 03 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng trong trường hợp sản phẩm 

nông sản chế biến được công nhận là sản phẩm chủ lực quốc gia. 
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- Được hỗ trợ bổ sung cơ sở hạ tầng cho vùng nguyên liệu, định mức hỗ trợ là 50 

triệu đồng/ha và không quá 05 tỷ đồng/dự án trong trường hợp doanh nghiệp hình thành 

theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 

của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công 

ty nông, lâm nghiệp có xây dựng nhà máy chế biến.  

- Các dự án đầu tư chế biến nông sản phải bảo đảm các điều kiện giá trị sản phẩm sau 

chế biến tăng ít nhất 1,5 lần so với giá trị nguyên liệu thô ban đầu. 

b) Hỗ trợ cơ sở sản xuất nhà máy cơ khí chế tạo thiết bị, linh kiện, máy nông nghiệp 

và nhà máy sản xuất sản phẩm phụ trợ: 60% kinh phí đầu tư và không quá 05 tỷ đồng/dự 

án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng và 

mua thiết bị trong hàng rào dự án. 

c) Hỗ trợ bảo quản nông sản (gồm sấy, chiếu xạ, khử trùng, đông lạnh, bảo quản sinh 

học). 

Nhà đầu tư có dự án đầu tư cơ sở bảo quản nông sản (gồm sấy, chiếu xạ, khử trùng, 

đông lạnh, bảo quản sinh học) đáp ứng điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ được hỗ trợ như sau: 

- Hỗ trợ 70% chi phí đầu tư nhưng không quá 02 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ 

tầng về giao thông, điện, nước, xử lý chất thải, nhà xưởng và mua thiết bị. 

d) Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt. 

- Hỗ trợ 05 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, 

điện, nước, nhà xưởng và mua thiết bị. 

- Hỗ trợ bổ sung 10 triệu đồng/con nếu doanh nghiệp nhập, bò giống cao sản để nuôi 

trực tiếp hoặc liên kết nuôi với hộ gia đình. 

đ) Doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho vùng nông thôn được hỗ trợ như 

sau: 

- Đối với dự án đầu tư xây dựng mới: hỗ trợ 03 triệu đồng/m3/ngày đêm theo công 

suất cấp nước của công trình được các sở, ngành liên quan xác nhận sau khi dự án hoàn 

thành đưa vào hoạt động.  

- Đối với dự án đầu tư nâng cấp cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch: 02 triệu 

đồng/m3/ngày đêm đối với phần công suất mở rộng của công trình được các sở, ngành 

liên quan xác nhận sau khi dự án hoàn thành đưa vào hoạt động. 
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- Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư có từ 10 hộ 

trở lên. 

- Ưu đãi về thuế: Nhà đầu tư có thu nhập từ hoạt động quản lý, khai thác các công 

trình cấp nước sạch nông thôn theo dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, được 

áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP 

ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong 

lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường cụ thể như sau: 

+ Được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời 

gian hoạt động. 

+ Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu 

thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 05 năm tiếp theo. 

e) Doanh nghiệp có dự án thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; nước thải sinh hoạt 

tại nông thôn; thu gom xử lý chất thải làng nghề, nông thôn được hỗ trợ 60% chi phí 

mua thiết bị, xây dựng hệ thống xử lý, mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/dự án. 

g) Doanh nghiệp có dự án nuôi trồng thủy sản có quy mô tối thiểu 05 ha trở lên được 

hỗ trợ 200 triệu đồng/ha để xây dựng hạ tầng, cấp nước, thoát nước, xử lý môi trường. 

Diện tích nuôi tăng lên mức hỗ trợ được tăng lên tương ứng. Mức hỗ trợ không quá 10 

tỷ đồng/dự án. 

h) Doanh nghiệp có dự án xây dựng bến cảng phục vụ vận chuyển sản phẩm nông 

thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền, hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước, công trình 

thủy lợi làm dịch vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ 50% kinh phí đầu 

tư theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ không quá 20 tỷ đồng/dự 

án. 

i) Hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động: Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn có 100 lao động trở lên làm việc thường xuyên tại nhà 

máy, được hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người lao động mức hỗ trợ là 01 triệu đồng/m2 

xây dựng đối với nhà cấp IV, hỗ trợ 02 triệu đồng/m2 xây dựng đối với nhà 02 tầng 

trở lên. 

V. Ưu đãi đối với một số lĩnh vực 

1. Lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử (thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư) 

được hưởng một số ưu đãi như sau: 
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+ Doanh nghiệp được xem xét miễn thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định; 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án theo quy định tại Điểm b Khoản 1 

Điều 15 Luật Đầu tư; 

+ Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 

của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước “Miễn tiền thuê đất, thuê 

mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt 

nước”. Ngoài ra theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP 

ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, khi dự 

án xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động, doanh nghiệp được xem xét miễn tiền 

thuê đất ba (3) năm đối với dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; 

2. Lĩnh vực sản xuất phần mềm (thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư) 

được hưởng một số ưu đãi như sau: 

+ Doanh nghiệp được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 

năm) theo quy định tại điểm b mục 1 khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 

22/6/2015 của Bộ Tài chính; Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 

chín năm tiếp theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC 

ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính; 

+ Doanh nghiệp được xem xét miễn thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định; 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án theo quy định tại Luật Đầu tư; 

+ Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 và 

và Nghị định sô 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ quy định về thu 

tiền thuê đất, thuê mặt nước “Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây 

dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 

năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước”. Ngoài ra theo quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, khi dự án xây dựng hoàn thành và đi vào 

hoạt động, doanh nghiệp được xem xét miễn tiền thuê đất mười một (11) năm đối với 

dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. 

3. Lĩnh vực sản xuất máy phục vụ nông nghiệp 

- Thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư (theo phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31 

hướng dẫn Luật Đầu tư của Chính phủ) 
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- Thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo 

quy định tại Nghị định 57 

- Doanh nghiệp được xem xét miễn thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định; 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án theo quy định tại  Luật Đầu tư; 

- Miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo đối với 

thu nhập từ thực hiện dự án (Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) 

- Thuế suất thuế TNDN 17% thời gian áp dụng 10 năm (điểm b khoản 4 Điều 19 

Thông tư số 78/2014/TT-BTC) 

- Miễn tiền thuê đất trong 11 năm đầu kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động 

(khoản 4 Điều 6 Nghị định số 210); nếu được nhà nước giao đất thì được giảm 50% 

tiền sử dụng đất phải nộp (khoản 3 Điều 5 Nghị định số 210). 

4. Lĩnh vực giáo dục: 

- Doanh nghiệp được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp 

dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo ( Khoản 3 Điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của 

Bộ Tài chính) 

- Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp (tại Khoản 2 

Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chín); 

- Doanh nghiệp được xem xét miễn thuế nhập khẩu hàng hoá để tạo tài sản cố định; 

nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án theo quy định tại Điểm b Khoản 1 

Điều 15 Luật Đầu tư; 

- Ưu đãi về đất đai (theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 

16/6/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 

30/5/2008 của Chính phủ): 

+ Được nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các 

công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất miễn tiền thuê đất cho cả thời gian 

thuê (đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị, được miễn tiền thuê 

đất tối đa cho toàn bộ thời gian của dự án, mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy 

định của pháp luật về đất đai và đầu tư) 

Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất tự nguyện ứng 

trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng cho nhà nước để đẩy nhanh tiến độ GPMB 
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thì việc xử lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng như sau (điểm c khoản 5 Điều 3 

Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014): 

+ Trường hợp thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thực hiện dự 

án thì cơ sở thực hiện xã hội hóa được tính chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 

theo phương án được cơ quan nhà nước phê duyệt vào vốn đầu tư của dự án. 

+ Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm một phần hoặc không được miễn, 

giảm tiền thuê đất thì cơ sở thực hiện xã hội hóa được trừ tiền bồi thường, giải phóng 

mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt vào số tiền 

thuê đất phải nộp (đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian 

thuê) hoặc được quy đổi ra số năm, tháng đã nộp tiền thuê đất (đối với trường hợp thuê 

đất trả tiền thuê đất hàng năm) theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê 

mặt nước nhưng không vượt quá tiền thuê đất phải nộp hoặc thời gian phải nộp tiền 

thuê đất của dự án. Số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án. 

Để có thể tìm hiểu và đăng ký các chính sách ưu đãi nêu trên, các tổ chức, cá nhân, 

đoàn viên thanh niên có thể liên hệ trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuể tỉnh Hưng Yên để được tư vấn và hỗ trợ thông 

tin cụ thể, phù hợp với nhu cầu và dự án khởi nghiệp. 

 

VI 
Sở Khoa học và Công nghệ 

(01 câu) 

  

1 

Việc ứng dụng chuyển đổi 

số trong lĩnh vực nông 

nghiệp được tổ chức Đoàn 

và thanh niên quan tâm vì đã 

từng bước nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả 

sản phẩm đầu ra. Tuy nhiên, 

việc ứng dụng chuyển đổi số 

là mới và thanh niên chưa 

tiếp cận kịp thời. Vậy, đề 

nghị các đồng chí cho biết: 

Việc hỗ trợ tiếp cận công 

Thành 

phố 

Hưng 

Yên 

Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê 

duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

ngày 16/6/2021, Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về Chương 

trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

UBND tỉnh đã cụ thể hóa trong Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 phê 

duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 

2030, trong đó nêu một số nhiệm vụ cụ thể chuyển đổi số liên quan tới lĩnh vực nông 

nghiệp của tỉnh: 

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp trên môi trường mạng, 

đảm bảo an ninh và an toàn dữ liệu. 
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nghệ được giao cho cơ quan, 

đơn vị nào và phương án hỗ 

trợ cụ thể cho thanh niên? 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin nông nghiệp từ các nguồn dữ liệu: trồng trọt, 

chăn nuôi), kết hợp dữ liệu khí tượng - thủy văn, tình hình dịch bệnh và dữ liệu bản đồ  

- Sử dụng phần mềm trong công tác quảng bá, giới thiệu, quản lý, buôn bán sản phẩm 

nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Hưng Yên 

- Triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS hỗ trợ quản lý, giám sát và cảnh 

báo dịch bệnh 

- Đưa vào sử dụng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy trình theo 

hướng hữu cơ, GAP... thông qua các phần mềm hỗ trợ trồng trọt, nông lịch, hệ thống 

tưới tự động 

- Tiếp tục quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng các vùng chuyên canh, khu nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm. Phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản theo phương thức nuôi thâm canh, 

bán thâm canh ứng dụng công nghệ cao. 

- Sử dụng phần mềm trong công tác quảng bá, giới thiệu, quản lý, buôn bán sản phẩm 

nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Hưng Yên. 

- Triển khai các ứng dụng, cảm biến cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất 

lượng đất đai, nguồn nước để người dân chủ động các giải pháp nâng cao chất lượng 

sản xuất, nuôi trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số. 

- Phát triển các nền tảng số, nền tảng thương mại điện tử, nền tảng truy xuất nguồn 

gốc... cho nông nghiệp, nông thôn và người nông dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

số để tự động hóa quy trình sản xuất kinh doanh, quản lý, giám sát chuỗi cung ứng sản 

phẩm 

2. Sở Công Thương: Xây dựng và đẩy mạnh môi trường Thương mại điện tử trên 

địa bàn tỉnh. Khuyến khích đổi mới mô hình kinh doanh trong nền kinh tế. 

3. Các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện hỗ trợ theo chức năng nhiệm vụ thúc đẩy 

sử dụng giải pháp số cho các doanh nghiệp trong tỉnh, đặc biệt doanh nghiệp vừa 

và nhỏ 

- Cung cấp, hỗ trợ các giải pháp truyền thông, quảng bá và PR cho các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh 
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- Triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu và 

ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế 

- Đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung nghiên cứu, phát triển 

công nghệ nền tảng và công nghệ ứng dụng. Khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp 

kiến tạo và sử dụng giải pháp số 

- Tham mưu, thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trong việc chuyển đổi số, ví dụ ưu đãi thuế đưa sản phẩm lên nền tảng TMĐT của tỉnh, 

cơ chế  hướng  dẫn,  đồng  hành  cùng  doanh  nghiệp  trong chuyển đổi,…  

Như vậy có thể thấy, chuyển đổi số nói chung cũng như chuyển đổi số trong lĩnh 

vực nông nghiệp nói riêng là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong đó sẽ 

gắn nhiệm vụ cụ thể của từng ngành theo từng khâu trong nội dung chuyển đổi 

số.  

Trong phạm vi, trách nhiệm của ngành khoa học và công nghệ:  

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành một số văn bản: Quyết định số 2117/QĐ-

TTg ngày 16/12/2020 Ban hành Danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển 

và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định 

số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư 

phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.  

Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản như: 

Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương 

trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên đến năm 2030; Kế 

hoạch số 142/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiến tiến trong các lĩnh vực 

nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng. 

Bên cạnh đó Sở đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ làm 

tiền đề phục vụ cho chuyển đổi số ngành nông nghiệp như: 

(1) Xây dựng hệ thống thiết bị kiểm soát vi khí hậu để nâng cao hiệu quả sản xuất 

nông nghiệp và chất lượng nông sản 



33 

 

- Chế tạo hệ thống thiết bị kiểm soát vi khí hậu thích nghi với các mô hình sản xuất 

nông nghiệp quy mô nhỏ. 

- Đánh giá hiệu quả sản lượng nông nghiệp và chất lượng nông sản trước và sau lắp 

thiết bị kiểm soát vi khí hậu. 

(2) Nghiên cứu, xây dựng quy trình tưới nước hợp lý kết hợp với bón phân cho cây 

cam tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 

Xây dựng mô hình và lắp đặt các thiết bị tưới tự động được điều khiển qua smartphone 

hoặc qua website; lắp đặt 01 hệ thống thiết bị quan trắc tự động độ ẩm, khí tượng với 

quy mô 0,6 ha 

(3) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá tiềm 

năng phát triển nuôi cá nước ngọt tại tỉnh Hưng Yên 

(4) Nghiên cứu ứng dụng bác sỹ cây trồng (AI GreenDoctor) quản lý việc chăm sóc 

cây nhãn theo hướng sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

Trong thời gian tới ngành khoa học và công nghệ, sẽ tập trung:  

- Tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo 

hộ tài sản sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

- Nghiên cứu đề xuất các chính sách thử nghiệm, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 

đổi số theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt 

Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên đến năm 

2030; 

- Tổ chức triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tỉnh theo Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh 

Hưng Yên hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 

2021-2025;  

- Phối hợp chặt chẽ với các trường đại học, doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, 

ứng dụng các giải pháp, sáng kiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua các hoạt động 

cụ thể như: Đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung nghiên cứu, 

phát triển công nghệ nền tảng và công nghệ ứng dụng. 

Như vậy, tùy theo từng khâu trong nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 

nghiệp, đoàn viên thanh niên có thể liên hệ với các ngành nông nghiệp, công 

thương và ngành Khoa học và Công nghệ để có được những hướng dẫn cụ thể 
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từng vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm đến chuyển đổi số trong lĩnh vực nông 

nghiệp. 

VII Sở Nội vụ (01 câu)   

1 

Hiện nay, lực lượng trẻ có 

trình độ cao của tỉnh thường 

ra Hà Nội hoặc các thành 

phố lớn để tìm kiếm cơ hội 

phát triển và cống hiến. Vậy 

xin các đồng chí cho biết 

tỉnh ta có những chính sách 

như thế nào để thu hút nguồn 

lao động chất lượng cao của 

tỉnh về làm việc tại quê 

hương? 

Huyện 

đoàn 

Văn 

Giang 

Trong những năm qua để thu hút nguồn lao động chất lượng cao của tỉnh về làm 

việc tại quê hương, tỉnh đã ban hành hành các chính sách khuyến khích về vật chất 

và tinh thần nhằm đào tạo, thu hút lực lượng trẻ có trình độ cao về tỉnh làm việc, cụ 

thể như sau:  

Ngày 10/5/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về việc 

ban hành "Đề án thu hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công 

tác". Ngày 06/3/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về 

việc tiếp tục thực hiện giai đoạn II và sửa đổi, bổ sung một số nội dung "Đề án thu 

hút bác sỹ, dược sỹ (tốt nghiệp đại học chính quy) về tỉnh công tác.  Tổng số bác sỹ, 

dược sỹ đã tuyển dụng, thu hút là: 231 người (208 bác sĩ, 23 dược sỹ) 

Ngày 31/11/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 115/2017/NQ-

HĐND Quy định hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau 

đại học; mức thưởng khuyến khích ưu đãi tài năng và thu hút nhân tài. Ngày 

08/12/2021 , HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 168/2021/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân 

tài và thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (thay thế Nghị quyết 

số 115/2017/NQ-HĐND). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

04/2022/QĐ-UBND ngày 20/1/2022 về việc ban hành Quy định triển khai  thực hiện 

chính sách hỗ trợ đối đào tạo sau đại học; thu hút nhân tài và khen thưởng khuyến 

khích tài năng. Theo đó, sau khi tiếp nhận, tuyển dụng, đối tượng thu hút được hỗ trợ 

một lần bằng tiền với các mức như sau: 

a) Tiến sỹ y khoa, Bác sỹ chuyên khoa II, Dược sỹ chuyên khoa II: 225 triệu đồng 

(hai trăm hai mươi lăm triệu đồng); 

b) Thạc sỹ y khoa, Bác sỹ chuyên khoa I, Dược sỹ chuyên khoa I, Bác sỹ nội trú, 

Huấn luyện viên đã đào tạo được vận động viên đoạt huy chương ở các giải vô địch 

quốc gia, quốc tế; vận động viên cấp kiện tướng đã thi đấu ở các giải quốc gia, quốc 

tế có huy chương: 150 triệu đồng (một trăm năm mươi triệu đồng); 
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c) Bác sỹ tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo chính quy hệ 6 năm tại các trường 

đại học công lập, xếp loại khá trở lên về công tác tại các Bệnh viện chuyên khoa của 

tỉnh như: Bệnh viện Tâm thần kinh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện nhiệt đới, Trung tâm 

Pháp y và Giám định y khoa, trạm y tế cấp xã: 75 triệu đồng (bẩy mươi lăm triệu 

đồng); 

d) Người tốt nghiệp đại học thủ khoa hoặc xuất sắc, loại hình đào tạo chính quy tại 

các trường đại học trong nước; người tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các trường 

đại học ở nước ngoài (hoặc các trường đại học nước ngoài được thành lập và hoạt 

động ở Việt Nam) về công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã (nếu có 

chuyên ngành phù hợp với chức danh tuyển dụng): 75 triệu đồng (bẩy mươi lăm triệu 

đồng); 

đ) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi tại các trường đại học trong nước; loại khá, 

loại giỏi tại các trường đại học ở nước ngoài (hoặc trường đại học nước ngoài được 

thành lập và hoạt động tại Việt Nam), có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức 

danh công chức cấp xã cần tuyển dụng: 20 triệu đồng (hai mươi triệu đồng). 

Chế độ ưu đãi khác: Các trường hợp thuộc đối tượng thu hút được ưu tiên (khi có 

cùng đối tượng ngang bằng về tiêu chuẩn, điều kiện) trong việc cử đi thi nâng ngạch 

công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp; xét nâng bậc lương trước thời hạn do 

lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; đào tạo, bồi dưỡng. 

 

VIII 
Ngân hàng Chính sách xã 

hội (01 câu) 

  

1 

Hiện nay nguồn vốn vay 

giải quyết việc làm theo 

chương trình của Ngân hàng 

chính sách xã hội có khó 

khăn là: Vốn vay ít, lãi suất 

không thấp (gần bằng ngân 

hàng thương mại) và phải có 

tài sản thế chấp. Thanh niên 

có tài sản thế chấp thì thường 

chọn vay của ngân hàng 

Huyện 

đoàn 

Ân Thi 

Hiện nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đang triển khai cho vay chương trình 

hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm (giải quyết việc làm) theo quy định tại 

Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 

23/9/2019 của Chính phủ và văn bản số 8055/NHCS-TDSV ngày 30/10/2019 của Tổng 

Giám đốc NHCSXH, theo đó: 

1. Đối tượng cho vay:  

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (sau đây gọi chung 

là cơ sở sản xuất, kinh doanh); 

- Người lao động. 
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thương mại do thủ tục nhanh 

gọn chứ không chọn nguồn 

vốn vay giải quyết việc làm. 

Vậy các đồng chí có hướng 

giải quyết vấn đề này như 

thế nào để tạo điều kiện hỗ 

trợ tốt nhất về vốn cho thanh 

niên khởi nghiệp? 

2. Nguyên tắc cho vay 

- Khách hàng vay vốn phải sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay; 

- Khách hàng vay vốn phải trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi.  

3. Điều kiện cho vay 

a. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh  

- Được thành lập và hoạt động hợp pháp; 

- Có dự án vay vốn khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh 

doanh, duy trì hoặc thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định; 

- Dự án vay vốn có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; 

- Có bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật (nếu có). 

b. Đối với người lao động 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;  

- Có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, có xác nhận của cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thực hiện dự án; 

- Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi thực hiện dự án. 

4. Mức cho vay 

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 

100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. 

- Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. 

- Mức vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh 

doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. 

5. Lãi suất cho vay 

a. Lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; người lao động bằng lãi suất 

cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo 

(hiện nay là 7,92%/năm). 

b. Các trường hợp sau đây được cho vay với mức lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay 

theo quy định. 

- Người lao động là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người khuyết tật; 
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- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết 

tật; 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người dân tộc 

thiểu số; 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết 

tật và người dân tộc thiểu số. 

c. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. 

6. Thời hạn cho vay  

Thời hạn cho vay tối đa 120 tháng. Thời hạn cho vay cụ thể do NHCSXH xem xét căn 

cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn 

để thỏa thuận với đối tượng vay vốn. 

7. Điều kiện bảo đảm tiền vay 

Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản 

bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện 

hành của NHCSXH. 

Như vậy, lãi suất và mức cho vay của chương trình do Chính phủ quy định phù hợp 

với từng đối tượng vay vốn, từng thời kỳ. Căn cứ vào các quy định trên, đoàn viên thanh 

niên có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc 

làm liên hệ với tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp hoặc trực tiếp với NHCSXH để được 

hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ theo quy định.  

Tuy nhiên, nguồn vốn cho vay của chương trình tại NHCSXH tỉnh Hưng Yên còn hạn 

chế, do nguồn vốn trung ương phân bổ được đối ứng với nguồn vốn ngân sách địa 

phương ủy thác qua NHCSXH (hiện nay, nguồn vốn ủy thác địa phương tỉnh Hưng Yên 

chỉ chiếm tỷ lệ 3,7% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách, trong khi toàn quốc là 9,6%), 

vì vậy, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên sẽ tích cực phối hợp với Sở Tài chính và 

Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án bổ sung nguồn 

vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sang NHCSXH để tăng cường nguồn vốn cho vay 

của chương trình, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người dân trong đó 

có đoàn viên thanh niên. 

 Tổng cộng: 19 câu   
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