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BÁO CÁO 
 

Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, 

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục 

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

 

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND, ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, 

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 

số 13- NQ/TW). UBND thành phố Lạng Sơn Báo cáo kết quả như sau. 

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, kinh tế tập thể trên địa bàn 

thành phố, nòng cốt là các hợp tác xã đã có những chuyển biến tích cực: Hợp tác 

xã, tổ hợp tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch 

vụ, vận tải có bước phát triển, từng bước đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của kinh 

tế hộ, chất lượng hoạt động dịch vụ ngày càng có hiệu quả hơn, quyền và nghĩa vụ 

của các xã viên đối với HTX được xác lập thông qua Điều lệ của HTX mà mình 

tham gia, chức năng và trách nhiệm của bộ máy quản lý HTX ngày càng được tăng 

cường củng cố. Một số HTX đã phát huy được thế mạnh trong sản xuất kinh 

doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên và người lao độn, góp phần 

giảm nghèo, làm giàu chính đáng, có điều kiện để thực hiện các vấn đề phúc lợi xã 

hội. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với kinh tế tập thể được 

chuyển biến, thấy được xu thế và tính tất yếu khách quan của kinh tế tập thể trong 

nền kinh tế, với các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động đa dạng. 

Phần I 

BỐI CẢNH VÀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI  

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW 

 

I. BỐI CẢNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

SỐ 13-NQ/TW 

1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội tại thời điểm ban hành Nghị 

quyết số 13-NQ/TW và trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW. 

Năm 2001, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố có mức tăng 

trưởng khá, các lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, thủ 

công nghiệp và nông lâm nghiệp phát triển ổn định. Thu, chi ngân sách cơ bản 

đạt khá, công tác quản lý đô thị có chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa 

xã hội có nhiều tiến bộ. Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh 

doanh, kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã bắt đầu được quan tâm, chỉ đạo thực 

hiện. Tuy nhiên, tại thời điểm đầu năm 2002, trên địa bàn mới hình thành 01 hợp 

tác xã với 16 thành viên tham gia. 
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Trong những năm qua, cùng với sự thống nhất, quyết tâm, nỗ lực của cả hệ 

thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của thành 

phố tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn 

diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng của một số ngành kinh tế chủ yếu đạt trên 8%. 

Ngành thương mại - dịch vụ - du lịch tiếp tục phát triển nhanh. Thành phố hiện 

có 05 chợ; 05 trung tâm thương mại, siêu thị và nhiều của hàng kinh doanh tiện 

lợi. Hiện nay trên địa bàn có trên 1.200 doanh nghiệp đang hoạt động, 45 HTX và 

trên 7.000 hộ cá thể đang hoạt động sản xuất và kinh doanh. Các hoạt động kinh 

doanh, dịch vụ phát triển ở tất cả các thành phần kinh tế, thị trường mở rộng, lưu 

thông hàng hoá thông suốt, đa dạng, phong phú, chất lượng dịch vụ, hàng hoá 

ngày càng cao đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân và 

khách thập phương đến với thành phố.  

2. Đặc điểm và những yêu cầu về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 

quả kinh tế tập thể trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 

Nghị quyết số 13-NQ/TW là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; Nghị 

quyết được thực hiện trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen tác động đến 

tình hình kinh tế tập thể. Nhưng với sự quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành của 

Thành ủy, UBND thành phố; sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị và toàn thể 

nhân dân trên địa bàn nên việc triển khai nghị quyết đạt được kết quả quan trọng. 

Sau khi có Nghị quyết số 13-NQ/TW, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với kinh tế 

tập thể được nâng cao, các nội dung chính sách về phát triển kinh tế tập thể được 

Thành ủy, UBND thành triển khai kịp thời, quá trình thực hiện có sự điều chỉnh 

phù hợp với tình hình thực tế. Vai trò của kinh tế tập thể trong thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo, các chủ trương về phát triển nông 

nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới được phát huy tích cực. Thông qua 

thực hiện nghị quyết, xuất hiện một số mô hình HTX kiểu mới hoạt động có hiệu 

quả, tạo công ăn việc làm cho nhiều người, góp phần vào xây dựng nông thôn 

mới. Bên cạnh đó những hạn chế như nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng 

viên về kinh tế tập thể chưa sâu sắc; trình độ chuyên môn của cán bộ HTX chưa 

đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đang là cản trở đối với phát 

triển kinh tế HTX cần sớm khắc phục. Để tạo bứt phá vươn lên, phát triển kinh tế 

tập thể nhanh và bền vững, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố 

đến cơ sở phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết số 13-

NQ/TW; chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triên đảng viên trong các HTX; 

tiếp tục đổi mới, nâng số lượng HTX đi đôi với chất lượng hiệu quả hoạt động ở 

mức cao hơn. 

II. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ 

QUYẾT SỐ 13-NQ/TW 

1. Trách nhiệm của các địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên 

truyền, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết  

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 

18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp 
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tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây viết tắt là 

Nghị quyết số 13-NQ/TW). Sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND thành phố 

đã tổ chức quán triệt Nghị quyết 13-NQ/TW đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 

nhân viên chức, người lao động thành phố. Đồng thời giao trách nhiệm cho các 

chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết và Luật HTX năm 

2003 và Luật HTX năm 2012, các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thành 

phố. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, 

chính sách về phát triển kinh tế tập thể tới các tổ chức đoàn thể và nhân dân các 

khối phố, thôn bản.  

(Có phụ lục I kèm theo báo cáo) 

2. Các hình thức triển khai thực hiện Nghị quyết 

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/4/2002 

của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 5 khóa IX, Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai học tập, 

quán triệt các nội dung Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt của các phòng, ban, đơn vị, 

UBND các xã, phường thuộc thành phố theo đúng quy định. Các chi, đảng bộ trực 

thuộc, MTTQ và các đoàn thể đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đến 

cán bộ, đảng viên và tuyên truyền đến nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú, phù hợp với từng đối tượng như: qua hội nghị triển khai, quán triệt; 

triển khai lồng ghép qua các cuộc họp, cuộc sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, 

các tổ chức đoàn thể, các khối, thôn,… Các nội dung của Nghị quyết số 13-

NQ/TW đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp từ thành phố 

đến phường, xã, cơ sở, trong các chương trình, kế hoạch 5 năm, hàng năm. Qua đó, 

góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, 

thành viên hợp tác xã và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, nhất là việc nâng cao nhận 

thức về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể đối với sự phát triển chung của nền kinh tế, 

về mô hình hợp tác xã kiểu mới, chủ trương phát triển kinh tế tập thể trong chính 

sách phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

3. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực 

hiện Nghị quyết  

- Thuận lợi: Thành phố Lạng Sơn, trong những năm qua đã có nhưng 

chuyển biến rõ nét trong quá trình đầu tư xây dựng đô thị loại II; các công trình 

dự án lớn của trung ương và tỉnh đầu tư trên địa bàn thành phố đã tạo động lực 

tạo sức lan tỏa mạnh để thành phố phát triển, thực sự trở thành trung tâm chính 

trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh và tham gia hội nhập kinh 

tế quốc tế; các chủ trương chính sách của trung ương, của tỉnh, đồng thời tỉnh có 

chỉ đạo tập trung bằng các cơ chế cụ thể cho thành phố là động lực tạo điều kiện 

cho thành phố thu hút các nguồn lực đầu tư, có cơ hội khai thác hiệu quả tiềm 

năng về đất đai để phát triển đô thị, các lợi thế về kinh tế thương mại, du lịch, 

dịch vụ, môi trường đào tạo nguồn nhân lực, các dịch vụ y tế chất lượng... tạo 

bước đột phá để thành phố phát triển mạnh các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, tạo 
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điều kiện cho thành phố phát huy tối đa các lợi thế để chuyển dịch mạnh cơ cấu 

kinh tế, đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị loại II; điều đó đã là 

tiền đề cho kinh tế tập thể nói riêng và kinh tế của thành phố nói chung phát triển.  

- Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi trên, thành phố cũng phải đối mặt 

với những khó khăn, thách thức: Tình hình kinh tế của thành phố phát triển 

nhưng chưa bền vững, vẫn có lúc tác động xấu đến sản xuất của các thành phần 

kinh tế và đời sống của dân cư thành phố, nhất là trong điều kiện thường xuyên bị 

hạn hán kéo dài, dịch bệnh, thiên tai; mặt khác kinh tế tập thể vẫn còn bộc lộ 

những mặt hạn chế chưa khắc phục hết như: Hiệu quả hoạt động của nhiều hợp 

tác xã còn thấp, có hợp tác xã hoạt động chỉ mang tính hình thức, chưa chủ động, 

còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa thích ứng với cơ chế thị 

trường; cơ sở vật chất còn nghèo, thiếu vốn hoạt động, sức cạnh tranh yếu; trình 

độ quản lý và điều hành của cán bộ quản lý hợp tác xã còn nhiều bất cập; chưa 

phát huy được vai trò tác động đến việc phát triển kỉnh tế của địa phương.  
 

Phần II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW VÀ  

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN 2001-2021 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW 

1. Về thống nhất nhận thức trong quan điểm phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã 

Sau gần 20 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức trong hệ thống chính trị, 

các tầng lớp nhân dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được nâng lên, đã 

huy động được cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở quan tâm thực hiện, 

tạo sự đồng thuận trong nhân dân thấy rõ vai trò của kinh tế tập thể mà lòng cốt là 

hợp tác xã trong quá trình phát triển.  

Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách từ trung ương đến địa phương được 

quan tâm xây dựng, từng bước hoàn thiện.  

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là những năm gần đây có bước 

phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước khắc phục được tình trạng yếu 

kém kéo dài; đã xuất hiện thêm nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác 

xã hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng 

thu nhập, giảm nghèo cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo 

đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.  

2. Về xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận lợi cho kinh tế 

tập thể, hợp tác xã phát triển 

Sau khi Nghị quyết được ban hành, môi trường thể chế để kinh tế tập thể, 

hợp tác xã phát triển đã từng bước được hoàn thiện, nhiều văn bản quy phạm 

pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành 
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mới, trong đó có Luật Hợp tác xã năm 2003, Luật Hợp tác xã năm 2012 cùng các 

Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. 

Các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ về phát triển hợp tác xã của Đảng thể 

hiện trong Nghị quyết 13-NQ/TW và các văn kiện Đại hội Đảng, nghị quyết, kết 

luận của tỉnh được ban hành từ sau khi có Nghị quyết số 13-NQ/TW đến nay đã 

thể chế hóa cơ bản đầy đủ. Các văn bản đã được ban hành tạo điều kiện cho quá 

trình triển khai thực hiện Nghị quyết và được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với 

thực tiến thực hiện. 

Định hướng chung về xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội là khuyến 

khích phát triển kinh tế tập thể trong các ngành nghề, lĩnh vực, ưu tiên xây dựng 

các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực của thành 

phố, chương trình OCOP...; mở rộng quy mô thành viên. Hợp tác xã tập trung phát 

triển và cung ứng các dịch vụ phục vụ thành viên, hình thành chuỗi giá trị từ sản 

xuất đến chế biến, tiêu thụ; bảo đảm lợi ích hợp pháp của các thành viên. 

3. Về kết quả thực hiện cơ chế, chính sách 

UBND thành phố đã quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan, 

UBND các xã, phường thực hiện tốt các nội dung hỗ trợ, hướng dẫn đối với các 

HTX trên địa bàn, kết quả cụ thể như sau:  

-  Về hỗ trợ về thành lập hợp tác xã: 

+ Cung cấp thông tin, tư vấn, tuyên truyền các quy định pháp luật về hợp 

tác xã cho sáng lập viên hợp tác xã, cho nhân dân trên địa bàn. 

+ Tư vấn, hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; 

hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của 

hợp tác xã đối với 55 lượt Hợp tác xã, tổ hợp tác. 

+ Hỗ trợ 02 lao động là trí thức trẻ có trình độ từ cao đẳng về làm việc có 

thời hạn tại Hợp tác xã. 

+ Tư vấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục tổ chức lại hoạt động của hợp 

tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012. 

- Về hỗ trợ đất đai: UBND thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp với  các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã 

hướng dẫn các hợp tác xã lập và hoàn chỉnh các thủ tục để cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo quy định.  

- Về hỗ trợ thuế: Chi Cục thuế thành phố đã thực hiện triển khai các chính 

sách ưu đãi thuế, miễn giảm thuế cho các HTX theo quy định. Qua đó HTX được 

ưu đãi miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp...; đối với các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, 

nuôi trồng thủy sản của HTX khi xuất khẩu được áp dụng thuế GTGT 0%; ở khâu 

kinh doanh thương mại HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì 

không phải kê khai nộp thuế GTGT; thuế suất thuế thu nhâp̣ doanh nghiêp̣ phổ 
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thông giảm từ 22% xuống 20% từ ngày 01/01/2016, đã góp phần tháo gỡ khó khăn 

và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX. 

- Về hỗ trợ vay vốn: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đã tăng 

cường hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX vay vốn.  

- Về hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất 

kinh doanh: hỗ trợ 2.600 triệu đồng cho 02 hợp tác xã mô hình chăn nuôi lợn và 

mô hình trồng trọt chăn nuôi khép kín có sử dụng công nghệ nuôi giun quế. 

- Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất: 

Hỗ trợ kinh phí cho các mô hình: Mô hình trồng cây hoa Đào thương phẩm 

xã Quảng Lạc; mô hình chăn nuôi Bò sinh sản tập trung tại Hợp tác xã nông 

nghiệp An Sơn, xã Quảng Lạc; mô hình Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại 

HTX An Hồng thôn Quảng Hồng xã Quảng Lạc, quy mô 500 con; mô hình trồng 

cây ăn quả HTX Nà Trang, xã Hoàng Đồng; mô hình trồng trọt chăn nuôi khép 

kín có sử dụng công nghệ nuôi giun quế; mô hình Nâng cao chất lượng và xây 

dựng nhãn hiệu sản phẩm mật ong Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp 

Quảng Hồng. Quy mô 200 đàn ong; mô hình sản xuất rau an toàn gắn với xây 

dựng nhãn hiệu sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Quảng 

Hồng, quy mô 3 ha; mô hình sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm của 

HTX Công nghệ cao và phát triển Lạng Sơn, quy mô 3,65 ha. 

- Hỗ trợ chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Hỗ trợ 08 

HTX thuê ki ốt bán hàng tại chợ Bờ Sông với tổng kinh phí hỗ trợ 54 triệu đồng; 

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, mã số mã vạch cho sản phẩm cho 04 với kinh phí hỗ 

trợ là 100 triệu đồng; Hỗ trợ chính sách liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của 

HTX với doanh nghiệp; Hỗ trợ mô hình hợp tác giữa Công ty XNK Lạng Sơn và 

hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Nà Sèn trong tiêu thụ rượu và thịt 

lợn. Nhà nước hỗ trợ 600 triệu đồng, HTX đối ứng 1.195 triệu đồng; Hỗ trợ tham 

gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 02 hợp tác xã cho 01 sản 

phẩm đạt 3 sao, 02 sản phẩm đạt 04 sao với kinh phí hỗ trợ 592 triệu đồng, HTX 

đối ứng 339 triệu đồng. 

4. Về nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước 

a) Về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể: 

Để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, UBND thành phố đã thành lập 

Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thành phố, cơ 

quan thường trực của Ban Chỉ đạo trước đây là phòng Kinh tế, nay giao cho  

Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND thành 

phố thực hiện quản lý, hướng dẫn, tư vấn thành lập và hỗ trợ các mô hình phát 

triển sản xuất cho các hợp tác xã trên địa bàn. Hiện tại cán bộ phụ trách theo dõi 

hợp tác xã được phân công công chức kiêm nhiệm. Thường xuyên kịp thời kiện 

toàn Ban Chỉ đạo khi có thay đổi về nhân sự; ban hành quy chế làm việc và phân 

công nhiệm vụ cho từng thành viên đảm bảo sự hoạt động đồng bộ, hiệu quả. Ban 

chỉ đạo có nhiệm vụ: 
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- Hướng dẫn các hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có 

hiệu quả. Đối với một số hợp tác xã đã thực hiện chuyển đổi theo Luật hợp tác xã 

năm 2012 hoạt động còn hình thức, cần hướng dẫn, tư vấn hợp tác xã sửa đổi 

điều lệ, góp vốn, quy định tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ, việc làm,... đảm bảo 

theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.  

- Triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các 

vùng sản xuất chuyên canh; phát triển các làng nghề truyền thống nhằm tạo môi 

trường thuận lợi cho phát triển HTX và tổ hợp tác. Gắn kết đổi mới, phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã với chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương 

trình khuyến công, khuyến nông... 

- Chỉ đạo, đôn đốc Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu đẩy nhanh 

việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

HTX làm trụ sở, nhà kho, cơ sở dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất cho 

các HTX khi có nhu cầu. 

b) Về việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể: 

Hàng năm, xây dựng kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể; triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn thực 

hiện Kết Luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; Kết luận 

số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ướng 5 khóa IX.  

Kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể 

ở các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường, xã.  

Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường, xã theo chức năng, nhiệm 

vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình thực tế hoạt động 

của khu vực kinh tế tập thể để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn và nâng 

cao hiệu quả hoạt động của HTX. 

Phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu, thực 

hành sản xuất nông nghiệp tốt, quảng bá xúc tiến thương mại, chương trình mỗi 

xã một sản phẩm cho các hợp tác xã; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các 

cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể. UBND thành phố hỗ trợ HTX xây 

dựng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa nông sản, hỗ trợ HTX tham gia trưng bày, 

triển lãm, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm rau, củ quả sạch, rượu Nà Sèn, Mật 

Ong ngũ Gia bì... Giới thiệu các sản phẩm hàng hóa nông sản của các HTX đến 

các cửa hàng thực phẩm sạch trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

Thực hiện kiểm tra, tổng kết, báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tập thể 

theo định kỳ và theo yêu cầu của Thành ủy, UBND thành phố và ngành dọc cấp 

trên; đánh giá kết quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố và cập 
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nhật đầy đủ số liệu về Hợp tác xã lên hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký hợp 

tác xã.  

5. Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể nhân dân đối với phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

Trong những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 

khóa IX “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. 

Trên cơ sở chỉ đạo của Thành ủy, các cấp ủy từ thành phố đến cơ sở đã thường 

xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng sát với tình hình thực tiễn của địa 

phương, UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phát triển kinh tế tập 

thể qua đó đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển KT-XH của địa phương. 

Công tác quản lý nhà nước với kinh tế tập thể được quan tâm, chú trọng. Cải cách 

thủ tục hành chính được đẩy mạnh, môi trường đầu tư kinh doanh từng bước 

được cải thiện. Kinh tế tập thể ngày càng phát triển đa dạng với nhiều ngành 

nghề, lĩnh vực thu hút được nhiều lao động tại địa phương, góp phần tăng trưởng 

kinh tế xã hội.  

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, các tổ chức hội, cơ quan, ban 

ngành phối hợp với các tổ chức có có vai trò rất quan trọng  đã thực hiện tốt công 

tác vận động, giáo dục quần chúng, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát 

triển kinh tế tập thể theo quy định của pháp luật: 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức 

thành viên, các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, triển khai Đề án 

lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 

2001-2021 nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân 

dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập 

thể, hợp tác xã thí điểm; tuyên truyền vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, hợp tác xã 

đối với phát triển kinh tế của thành phố nói chung, kinh tế hộ gia đình nói riêng; 

đối với bảo đảm chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng....  

Tuyên truyền, vận động HTX cải tiến, áp dụng, đổi mới công nghệ sản 

xuất, chế biến; tuyên truyền giải pháp để HTX tăng năng suất lao động, sản xuất 

sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, cùng quy cách, mẫu mã...theo nhu cầu 

người tiêu dùng; quảng bá sản phẩm của HTX, đồng thời nâng cao nhận thức bảo 

vệ môi trường, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường. 

Kịp thời phát hiện giới thiệu gương cá nhân điển hình, mô hình hợp tác xã 

tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Luật HTX 2012 đặc biệt là HTX nông 

nghiệp thí điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Tuyên truyền các cơ chế, chính sách của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn như: Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp 

giai đoạn 2020 - 2030; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển 

hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa 



9 
 

 
 

bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Quyết định số 1533/QĐ-UBND, ngày 13/8/2019 

của UBND tỉnh về Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020 

định hướng đến năm 2030". 

II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ 

GIAI ĐOẠN 2001 - 2021 

1. Về tổ hợp tác 

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 05 Tổ hợp tác đều thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp, với số thành viên là 86 người; các Tổ hợp tác vẫn duy trì hoạt động theo 

tinh thần Nghị định 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp 

tác; thu nhập của lao động làm việc thường xuyên của tổ hợp tác đạt khoảng 40,5 

triệu đồng/năm, tăng 100 % so với số liệu năm 2001. 

2. Về hợp tác xã  

a) Tình hình phát triển hợp tác xã: số lượng, quy mô, mức góp vốn, mô 

hình tổ chức và kết quả hoạt động (so sánh số liệu thời điểm ngày 31/12/2001 với 

số liệu dự kiến 31/12/2021):  

Hợp tác xã đã và đang phát triển ngày càng đa dạng, hoạt động ở hầu hết 

các lĩnh vực kinh tế, việc thành lập mới các hợp tác xã đã tuân thủ theo Luật Hợp 

tác xã; quy mô hoạt động, số vốn góp và số người tham gia hợp tác xã có xu 

hướng tăng dần. Số lượng HTX dự kiến đến thời điểm 31/12/2021 trên địa bàn 

thành phố có 45 hợp tác xã, với số vốn điều lệ đăng ký đạt gần 44,722 tỷ đồng; số 

lao động trong hợp tác xã là 598 người (trong đó vừa là lao động, vừa là thành 

viên HTX là 598 người).  

Trong đó số lượng HTX đang hoạt động là 36 HTX (thành lập mới 02 

HTX năm 2021), Số lượng HTX ngừng hoạt động: 9 HTX, số lượng HTX giải 

thể: 6 HTX, tăng 100% so với số liệu năm 2001. 

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các hợp tác xã trong 

từng ngành, lĩnh vực (so sánh số liệu dự kiến tại thời điểm ngày 31/12/2021với số 

liệu thời điểm 31/12/2001): 

- Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của HTX (dự kiến tại thời điểm 

31/12/2021) là 44,722 tỷ đồng, tăng 100 % so với năm 2001. 

- Tổng số hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã 2012: 31 

HTX, hiệu quả kinh tế và xã hội của HTX, vai trò của HTX trong xây dựng nông 

thôn mới, giảm nghèo, giải quyết việc làm và giải quyết các vấn đề xã hội khác 

trong cộng đồng, các HTX được thành lập giúp tạo công ăn việc làm cho lao 

động nông thôn, nâng cao thu nhập cho xã viên, tạo bộ mặt nông thôn mới cho 

các xã. Trong đó có HTX Nà Trang trồng cây ăn quả, HTX An Hồng, HTX Pò 

Đứa, HTX Hoa Đào Bản cao gắn với khu dân cư kiểu mẫu Bản Cao thôn Quảng 

Hồng, xã Quảng Lạc. 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh 

tế khu vực nông thôn với trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm 
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nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương. Trong đó vai 

trò của người dân, tổ chức kinh tế (Doanh nghiệp, HTX) đóng vai trò chủ đạo 

trong Chương trình. UBND thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các 

phường xã lựa chọn sản phẩm, HTX tham gia chương trình, hiện nay trên địa bàn 

thành phố có 04 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP, trong đó có: 03 sản phẩm 

đạt 04 sao (sản phẩm Mật ong ngũ gia bì, ngồng hoa cải, vịt quay Hồng Xiêm) và 

01 sản phẩm đạt 03 sao (mật ong Hương rừng xứ Lạng) có 03 chủ thể được công 

nhận sản phẩm đạt sao OCOP gồm: 02 Hợp tác xã, 01 doanh nghiệp. 

c) Những chuyển biến của hợp tác xã về phương thức hoạt động, đầu tư, 

liên kết, liên doanh, sản xuất gắn với chuỗi giá trị của hợp tác xã với các thành 

phần kinh tế khác. 

Trên địa bàn đang xây dựng và hoàn thiện Mô hình sản xuất rau an toàn 

gắn với tiêu thụ sản phẩm của HTX Công nghệ cao và phát triển Lạng Sơn. 

3. Về liên hiệp hợp tác xã 

Hiện tại thành phố có 01 liên hiệp hợp tác xã, tuy nhiên đến thời điểm hiện 

tại đã tạm ngừng hoạt động, do tình hình sản xuất và kinh doanh không hiệu quả. 

4. Mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

- Mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm của HTX An Hồng, thôn Quảng 

Hồng, xã Quảng Lạc, được thành lập năm 2019, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực 

chăn nuôi, doanh thu bình quân đạt 5.000 triệu đồng/năm. 

- Mô hình trồng cây dẻ của HTX Nông nghiệp An Sơn: HTX An Sơn, thôn 

Quảng Trung, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn được thành lập từ năm 2011 

với tổng số xã viên 07 người, số vốn điều lệ đăng ký 560 triệu đồng, doanh thu 

bình quân đạt 1.500 triệu đồng/năm. 

- Mô hình trồng cây ăn quả của HTX Nà Trang, thôn Nà Trang xã Hoàng 

Đồng, được thành lập năm 2018 với tổng số 41 xã viên, vốn điều lệ 41 triệu 

đồng. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp như: Trồng cây ăn quả. 

Doanh thu bình quân đạt 3.000 triệu đồng/năm. 

III. HẠN CHẾ, BẤT CẬP TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ 

QUYẾT VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình chỉ đạo thực hiện phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém sau: 

- Việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy 

định của Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính phủ, Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của 

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

đoạn 2015 - 2020 còn hạn chế. Một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển 

hợp tác xã, chính sách ưu đãi cho hợp tác xã chưa được quan tâm thực hiện đúng 

mức như: chính sách về vốn, thuế, đất đai… 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=193/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2261/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Một số HTX chưa hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã 

năm 2012, chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định; số HTX hoạt động ở 

mức trung bình và yếu còn chiếm tỷ lệ cao; số HTX được thụ hưởng chính sách 

của nhà nước còn hạn chế; số lượng HTX hoạt động theo chuỗi liên kết còn ít; 

một số HTX thành lập mới chủ yếu để đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới; các 

HTX sau khi thành lập còn lúng túng trong công tác tổ chức, hoạt động và định 

hướng sản xuất, kinh doanh; quy mô của HTX nhỏ bé, manh mún, còn mang tính 

tự cấp, tự túc nên nhu cầu hợp tác chưa cao, nhiều HTX chưa nhận thức được tầm 

quan trọng của hoạt động liên doanh, liên kết trong việc sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm; hầu hết các HTX thiếu vốn sản xuất, thiếu nguồn nhân lực có tay nghề cao 

nên hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả; tài sản sở hữu chưa rõ ràng 

nên khó tiếp cận được các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng để đầu tư mở 

rộng sản xuất kinh doanh; trình độ, năng lực của cán bộ quản lý của HTX còn 

hạn chế nên khó tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của nhà nước, chưa xây 

dựng được chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo cơ chế thị trường. 

- Quy mô hợp tác xã nhỏ, thiếu vốn kinh doanh, chưa có sự gắn kết trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo thành chuỗi liên kết trong sản xuất hàng hóa, 

nhất là các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, chưa chủ động đầu tư mở rộng 

hoạt động sản xuất - kinh doanh, đa dạng hóa các hoạt động dịch vụ để nâng cao 

giá trị sản phẩm hàng hóa… Trình độ quản lý về kinh tế còn hạn chế, việc liên 

kết trong sản xuất tiêu thụ sản phầm còn yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu thị 

trường hiện nay; còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 

- Công tác quản lý theo dõi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể từ thành phố 

đến các phường, xã đôi khi chưa được quan tâm đúng mức, ở các phường, xã 

chưa phân công cán bộ theo dõi tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn. 

- Công tác tuyên truyền có mặt còn hạn chế, chưa phát huy được hết hiệu 

quả tuyên truyền đến từng đoàn viên, hội viên, hợp tác xã, tổ hợp tác. 

2. Nguyên nhân của hạn chế 

a) Nguyên nhân khách quan 

- Thành phố Lạng Sơn là thành phố miền núi điều kiện phát triển kinh tế 

còn khó khăn, vị trí địa lý không thuận lợi cho phát triển kinh tế, chưa có nhiều 

vùng sản xuất hàng hóa tập trung, làng nghề truyền thống, do đó ảnh hưởng đến 

tốc độ phát triển số lượng hợp tác xã và chất lượng hoạt động của hợp tác xã trên 

địa bàn thành phố. 

- Nhận thức của người dân về kinh tế tập thể còn hạn chế, chưa hiểu rõ bản 

chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới, vẫn còn mặc cảm với hợp tác xã 

kiểu cũ, một bộ phận người dân nhận thức được vai trò quan trọng của kinh tế tập 

thể nhưng chưa hiểu đúng về hợp tác xã kiểu mới, chưa xem hợp tác xã của mình 

là một thành phần kinh tế tự chủ, vẫn cho rằng có sự điều hành hoạt động của hợp 

tác xã của Nhà nước. 
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- Bộ máy quản lý, điều hành hoạt động của các hợp tác xã còn yếu cả về 

trình độ, kiến thức và khả năng điều hành sản xuất, kinh doanh. Thành viên hợp 

tác xã nông nghiệp vẫn còn trông chờ vào chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà 

nước, chưa chủ động phát huy sức mạnh tập thể. 

- Một số hợp tác xã chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định gây khó khăn trong việc theo dõi, 

đánh giá tình hình phát triển kinh tế hợp tác xã. 

b) Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền các 

phường xã chưa thực sự chú ý, quan tâm tới công tác phát triển kinh tế tập thể 

trên địa bàn; nhận thức về kinh tế tập thể mà nòng cốt hợp tác xã trong nền kinh 

tế thị trường có sự quản lý của nhà nước chưa đầy đủ. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến về kinh tế tập thể chưa thường xuyên, 

chất lượng, hiệu quả còn hạn chế nên nhận thức của một bộ phận cán bộ làm 

công tác quản lý nhà nước còn hạn chế, tâm lý hoài nghi, mặc cảm đối với hợp 

tác xã, chưa thật sự tạo được lòng tin đối với nhân dân. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và các 

phường, xã có mặt còn hạn chế, chưa đồng bộ. Chưa phát huy hết vai trò trách 

nhiệm của từng tổ chức đối với việc phát triển kinh tế tập thể trong đoàn viên, hội 

viên và nhân dân. 

- Một số chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển thành phần kinh tế hợp 

tác xã chưa thật sự đồng bộ và kịp thời. Việc hỗ trợ vốn vay cho các hợp tác xã còn 

nhiều bất cập, các tổ chức tín dụng chưa tin tưởng vào hiệu quả hoạt động của hợp 

tác xã. 

IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Đánh giá tổng quát 

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền các cấp, các phòng ban chức năng, cùng với sự tham gia tích 

cực của các đoàn thể nhân dân đã tạo điều kiện củng cố, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể, nhất là trong việc hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã, tổ 

hợp tác và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã theo Nghị quyết TW5 (Khoá IX) 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể và Luật HTX năm 2012.  

Kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố mà nòng cốt là các hợp tác xã đã có 

những chuyển biến tích cực: Hợp tác xã, tổ hợp tác thuộc các lĩnh vực nông 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, vận tải có bước phát triển, từng 

bước đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của kinh tế hộ, chất lượng hoạt động dịch vụ 

ngày càng có hiệu quả hơn, quyền và nghĩa vụ của các xã viên đối với HTX được 

xác lập thông qua qua Điều lệ của HTX mà mình tham gia, chức năng và trách 

nhiệm của bộ máy quản lý HTX ngày càng được tăng cường củng cố. Một số HTX 

đã phát huy được thế mạnh trong sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng 
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thu nhập cho xã viên và người lao động, góp phần giảm nghèo, làm giàu chính 

đáng, có điều kiện để thực hiện các vấn đề phúc lợi xã hội, góp phần hoàn thành 

chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Nhận thức của cán bộ, đảng 

viên và người lao động đối với kinh tế tập thể được chuyển biến, thấy được xu thế 

và tính tất yếu khách quan của kinh tế tập thể trong nền kinh tế, với các hình thức 

tổ chức và phương thức hoạt động đa dạng.  

2. Bài học kinh nghiệm 

- Kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX, tổ hợp tác có vị trí quan trọng trong 

quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, song HTX có những đặc thù 

riêng gắn với kinh tế, dịch vụ, nông nghiệp, nông dân và cộng đồng xã hội, nên 

các HTX không tự hình thành và hoạt động độc lập mà cần có sự lãnh đạo, vận 

động, hướng dẫn của Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Ở phường, xã nơi 

nào có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất; sự chỉ đạo cụ thề, sát sao của chính 

quyền thì ở đó phong trào kinh tế tập thể phát triển.  

- Sự phát triển và thành công của HTX là do chính HTX quyết định mà yếu 

tố cơ bản là năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, đứng đầu là Chủ tịch 

HĐQT HTX. Nhà nước có vai trò quan trọng, tạo môi trường thuận lợi, định 

hướng, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ ừợ HTX trong quá trình phát triển, nhất là đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, tạo nguồn nhân lực cho HTX.  

- Phát huy dân chủ trong các hoạt động của HTX, đặc biệt vấn đề xử lý 

công nợ; thu chi và phân phối, làm lành mạnh công tác tài chính trong HTX để 

thành viên gắn bó với HTX và thúc đẩy HTX mở rộng các hoạt động sản xuất - 

kinh doanh, dịch vụ.  

- Phương án sản xuất - kinh doanh, dịch vụ của HTX phải mang tính khả 

thi và gắn với thị trường, HTX mở rộng liên doanh, liên kết với các thành phần 

kinh tế, làm vệ tinh cho các doanh nghiệp để tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản 

phẩm; đồng thời huy động vốn hoạt động HTX; dạy nghề cho thành viên, mở 

mang ngành nghề mới, khai thác thế mạnh tiềm năng của kinh tế hộ ở địa 

phương.  

Phần III 

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN TỚI 

 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA TRONG 

GIAI ĐOẠN TỚI 

1. Bối cảnh trong nước và thế giới 

1.1. Bối cảnh trong nước  

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng và tác động tiêu cực đối với 

tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, thành phần kinh tế trước những khó khăn chưa 

từng có đặc biệt đối với hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX, tổ hợp tác. 
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Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi và là ngành chịu tác động nặng 

nề do biến đổi khí hậu. Để đối phó với những thách thức trên, duy trì sự phát 

triển và nâng cao hiệu quả và tính bền vững của nền nông nghiệp, Việt Nam đang 

triển khai chương trình tái cơ cấu, trong đó các giải pháp trọng tâm là thúc đẩy 

ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức lại sản xuất chủ yếu theo hướng tăng 

cường liên kết theo chuỗi giá trị, đồng thời nỗ lực thực hiện các biện pháp giảm 

nhẹ và thích ứng với biến đối khí hậu. Trong tiến trình phát triển này doanh 

nghiệp có vai trò quan trọng, giúp huy động được mọi nguồn lợi xã hội bao gồm: 

nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao; nguồn tài chính dồi dào phục vụ đầu 

tư phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm sử 

dụng nguồn lợi hiệu quả và tiết kiệm, giảm thất thoát và lãng phí lương thực… 

1.2. Bối cảnh thế giới 

Trong giai đoạn hiện nay, có thể nói, thương mại điện tử được xem như 

một trong những giải pháp hiệu quả, bền vững để các hợp tác xã nâng cao năng 

lực cạnh tranh, mở rộng thị trường cũng như tham gia sâu vào các hoạt động kinh 

tế trước cách mạng công nghiệp 4.0. Hơn nữa, trong sản xuất hàng hóa quy mô 

lớn chỉ có liên kết thì hợp tác xã và doanh nghiệp mới phát triển được thương 

hiệu sản phẩm thông qua ứng dụng thương mại điện tử. Tuy nhiên, đến nay mới 

chỉ có một con số rất nhỏ trong khối kinh tế tập thể áp dụng hình thức này vào 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân là do trình độ nhân sự quản lý nói 

chung và nhân sự chuyên sâu về xúc tiến các hoạt động thương mại điện tử tại 

các hợp tác xã chưa nhiều khiến khu vực này chưa thể chuyển mình vươn lên 

trong hội nhập. 

1.3. Dự báo tình hình 

Mục tiêu của Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030 theo 

Quyết định số 340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/03/2021 nhằm 

phát triển KTTT năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan trọng 

trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản 

chất, các giá trị và nguyên tắc của KTTT, thu hút nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá 

nhân và nhiều tổ chức tham gia KTTT, HTX; không ngừng nâng cao thu nhập và 

chất lượng cuộc sống của các thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng 

xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước. 

Trong thời gian tới đặt ra nhiều cơ hội, cũng như thách thức mới cho khu 

vực kinh tế tập thể, HTX, đòi hỏi kinh tế tập thể phải tự thay đổi cách thức hoạt 

động để phù hợp với yêu cầu và tận dụng được những cơ hội phát triển trong tất 

cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Với bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa và phát triển 

đa dạng của nền kinh tế, các HTX có nhiều cơ hội được học hỏi, cọ sát và nâng 

cao năng lực, cũng như tiếp nhận công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý mới; 

thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là từ các đối tác lớn, có công nghệ nguồn; mở 

rộng xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu nông sản và nông sản chế biến.  

Do vậy, để phát triển kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững với nhiều cơ 

hội và thách thức của kinh tế thị trường cần tập trung thực hiện đồng bộ một số 
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nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế 

tập thể, HTX. Đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền về bản chất, khẳng định 

vị trí, vai trò của HTX trong điều kiện mới. Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các 

mô hình kinh tế tập thể, HTX hoạt động hiệu quả. 

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định còn bất cập tại Luật 

HTX năm 2012. các Luật liên quan (Luật Đất đai, Luật Thuế…), các chính sách hỗ 

trợ, ưu đãi để thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX. Nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX. Đổi mới phương thức sản xuất, 

kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX.  

Cùng với đó là phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể, hội, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể, HTX. Theo đó, cần tăng cường 

tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng, thành viên tự nguyện tham gia phát 

triển kinh tế tập thể và thực hiện các quy định pháp luật về kinh tế tập thể.  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu 

các hợp tác xã, tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông 

sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông sản; tăng cường liên 

kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, Các HTX nông nghiệp liên kết 

với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động 

và các HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012. 

2. Những yêu cầu đặt ra và xu hướng mới phát triển kinh tế tập thể 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức 

cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về 

bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là về hợp tác xã kiểu mới. Xác định 

rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ 

thống chính trị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, 

chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên. Chú ý công tác 

tổng kết, hoàn thiện hệ thống lý luận về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp 

tác xã phát triển bền vững. Có phương án xử lý dứt điểm việc nợ đọng ở các hợp 

tác xã, tạo điều kiện để giải thể các hợp tác xã kiểu cũ, yếu kém hoặc chuyển sang 

hình thức kinh tế khác. Cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, 

ưu đãi của Nhà nước với kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với khả năng cân đối 

của ngân sách nhà nước và điều kiện cụ thể của đất nước. Chú trọng nâng cao năng 

lực, trình độ cán bộ hợp tác xã và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế 

tập thể, hợp tác xã.  

Củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Kiện toàn tổ chức ban chỉ đạo đổi mới, phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã để thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt trong công tác 

chỉ đạo, phối hợp, điều hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời 

phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến, 

thành công, hiệu quả. Quan tâm, phát triển các tổ chức, cơ sở đảng, đoàn thể 

trong tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. 
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Tăng cường năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, 

tiếp tục thành lập, phát triển thêm các hợp tác xã, tổ hợp tác, coi trọng mở rộng 

quy mô thành viên, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức 

kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn với phát huy vai trò làm chủ, lợi ích của các thành 

viên, khả năng huy động, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao vai 

trò chủ thể của các thành viên tham gia. Thực hiện tốt chính sách đào tạo, thu hút 

nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại các hợp tác xã. 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các 

hội quần chúng trong việc thực hiện Nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

II. QUAN ĐIỂM 

1. Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế phù hợp với nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, vừa phát huy vai trò của khu vực tư nhân, vừa tăng 

cường sức mạnh tập thể, cộng đồng, tăng sức mạnh của từng thành viên và của cả 

cộng đồng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh toàn 

cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã là thành phần kinh tế quan 

trọng, cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền 

kinh tế, là động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

3. Phát triển kinh tế tập thể nhanh và bền vững, bảo đảm nguyên tắc tự 

nguyện, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân và tổ chức tham gia với nhiều 

hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, phát huy tối đa lợi thế của các xã. 

4. Phát triển kinh tế tập thể theo hướng gắn sản xuất, kinh doanh với chuỗi 

giá trị sản phẩm và đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 

xây dựng cộng đồng thân thiện, văn minh. Tăng cường liên kết giữa các hợp tác 

xã, hình thành các hiệp hội, liên hiệp, liên đoàn hợp tác xã. 

5. Phát triển kinh tế tập thể dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số, xu hướng phát triển và cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư; tiếp thu kinh nghiệm, ứng dụng linh hoạt, hiệu quả mô hình thành công trong 

nước và quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. 

6. Phát triển kinh tế tập thể đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà 

nước và của toàn xã hội. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể theo tinh thần Nghị quyết TW 

5 khóa IX; Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị; Luật Hợp 

tác xã năm 2012. 

 Tiếp tục thực hiện việc củng cố, đổi mới hợp tác xã trong các lĩnh vực kinh 

tế mũi nhọn và phù hợp với kinh tế tập thể như: vận tải, thương mại - dịch vụ, 

tiểu thủ công nghiệp góp phần tích cực vào phát kinh tế xã hội của thành phố. 
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Phát triển số lượng, coi trọng củng cố nâng cao chất lượng,  hiệu quả hoạt 

động của hợp tác xã, tổ hợp tác; thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, tăng thu nhập 

và cải thiện đời sống xã viên, thu hút đông đảo nông dân tham gia và hộ kinh tế 

cá thể tham gia tổ chức kinh tế tập thể. 

2. Mục tiêu cụ thể tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

2.1. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 

Hằng năm hỗ trợ thành lập mới 1-2 hợp tác xã, đến hết năm 2030 số hợp 

tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đạt 55 hợp tác xã, số lượng 

thành viên hợp tác xã hằng năm tăng từ 15-25 thành viên mới, số lượng tổ hợp 

tác hàng năm tăng từ 2-3 tổ, số lượng thành viên mỗi năm tăng từ 30 thành viên 

mới. Xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa 

chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã. 

Tư vấn củng cố các hợp tác xã hoạt động loại khá, tốt đạt 60%, phấn đấu 

không có hợp tác xã hoạt động yếu kém. Công tác học tập chủ trương chính sách 

phát triển kinh tế tập thể đạt trên 85% số thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác. Tỷ lệ 

cán bộ làm công tác quản lý hợp tác xã qua đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đạt 

trên 80%. Thu nhập bình quân của xã viên và người lao động làm việc trong khu 

vực kinh tế tập thể tăng từ 8-10%/năm, doanh thu của các hợp tác xã tăng bình 

quân từ 10-12%/năm. 

2.2. Định hướng phát triển kinh tế tập thể đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045. 

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tích cực tham gia 

thành lập, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, 

thương mại, dịch vụ như: cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật, thủy lợi, dịch vụ đầu ra tiêu thụ nông lâm sản hàng hóa cho nông 

dân...Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, 

kinh doanh các hợp tác xã, tổ hợp tác, chú trọng khu vực nông thôn nhằm góp 

phần hỗ trợ tích cực trong thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

 Khuyến khích các hợp tác xã mở rộng liên doanh liên kết, hợp tác với các 

doanh nghiệp, các cơ sở khoa học kỹ thuật nhằm gắn sản xuất với chuyển giao kỹ 

thuật và công nghệ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện thuận lợi cho các 

hợp tác xã tiếp cận với các hoạt động khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương 

mại...Xây dựng và phát triển các mô hình hợp tác xã tiên tiến để nhân rộng, nhất 

là các mô hình trong phát triển nông lâm nghiệp phù hợp với đất đai khí hậu của 

địa phương, như: mô hình chăn nuôi, mô hình trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp 

ngắn ngày.  

Nâng cao năng lực trình độ, năng lực quản lý, điều hành của chủ nhiệm 

HTX; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng 

lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTX; bồi dưỡng nâng 

cao tay nghề cho các xã viên và người lao động trong các HTX. 
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Tiếp tục ưu tiên hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như các 

công trình thủy lợi, kênh mương, giao thông nông thôn, điện, nước sạch nông 

thôn để góp phần thực hiện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn.  

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2025 NHẰM TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐỂ 

THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CẤP THIẾT, TẠO 

ĐIỂM NHẤN, NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC 

XÃ CHO CÁC GIAI ĐOẠN TIẾP THEO 

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập 

thể, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các 

phòng ban, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế 

tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tiếp tục triển khai các quy định của Nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế 

tập thể: triển khai thực hiện các quy chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành 

lập và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Phát triển đa dạng hóa các 

loại hình sản xuất và dịch vụ trong hợp tác xã. Triển khai lồng ghép nội dung, 

nhiệm vụ, cân đối các nguồn lực để phát triển kinh tế tập thể trong các chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố hàng năm. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hợp tác xã, xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm sát thực tế; triển khai thực hiện các cơ 

chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể về đất đai, tín dụng, 

thuế, ứng dụng khoa học công nghệ...Tập trung công tác tư vấn, đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ 

cán bộ chủ chốt của hợp tác xã, tổ hợp tác; tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng 

cao tay nghề cho các xã viên và người lao động trong các hợp tác xã, tổ hợp tác. 

Thực hiện tốt chức năng tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho các hợp tác xã theo thẩm quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, 

củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý 

nhà nước, năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà 

nước về kinh tế tập thể. 

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND-UBND và các sở 

ban ngành của tỉnh để triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng về 

phát triển kinh tế tập thể cũng như Luật HTX năm 2012 trên địa bàn thành phố. 

Làm tốt công tác phối kết hợp với các đoàn thể quần chúng trong việc tuyên 

truyền, vận động, trợ giúp phát triển kinh tế tập thể. 

2. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập 

thể, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các 
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phòng ban, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế 

tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các cấp uỷ cơ 

sở, đặc biệt là cấp uỷ phường, xã cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

chức năng cấp thành phố, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu 

rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và 

giải pháp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã được nêu 

trong Nghị quyết 13-NQ/TW (Hội nghị TW 5-khoá IX) và chương trình hành 

động của Tỉnh uỷ, Thành uỷ. 

3. Tiếp tục triển khai các quy định của Nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh 

tế tập thể: triển khai thực hiện các quy chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành 

lập và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Phát triển đa dạng hóa các 

loại hình sản xuất và dịch vụ trong hợp tác xã. Triển khai lồng ghép nội dung, 

nhiệm vụ, cân đối các nguồn lực để phát triển kinh tế tập thể trong các chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố hàng năm.  

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hợp tác xã, xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm sát với thực tế; triển khai thực hiện 

các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể về đất đai, 

tín dụng, thuế, ứng dụng khoa học công nghệ...Tập trung công tác tư vấn, đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành cho đội 

ngũ cán bộ chủ chốt của hợp tác xã, tổ hợp tác; tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng 

nâng cao tay nghề cho các xã viên và người lao động trong các hợp tác xã, tổ hợp 

tác; xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động. Thường xuyên theo dõi, 

đánh giá, phân loại các HTX để có kế hoạch, biện pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời 

uốn nắn các sai phạm trong việc thi hành Luật HTX. 

5. Thực hiện tốt chức năng tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho các hợp tác xã theo thẩm quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, 

củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý 

nhà nước, năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà 

nước về kinh tế tập thể. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng. 

 

Phần IV 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện cho các hợp tác xã được tiếp cận và 

vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, để các hợp tác xã có vốn mở rộng sản 

xuất kinh doanh nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, vì hiện nay các hợp tác xã 

khó tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi. 

 2. Đề nghị các Sở, ngành của tỉnh: hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng cho 

cán bộ hợp tác xã nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động của hợp 

tác xã; tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho các xã viên và 

người lao động trong các hợp tác xã, tổ hợp tác. 
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3. Xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các HTX tham gia hội thảo, triển 

lãm giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa,... 

 4. Tổ chức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý KTTT tham dự hội 

thảo, học tập mô hình HTX làm ăn giỏi ở tỉnh bạn. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, UBND thành phố báo cáo Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch - Đầu tư (b/c); 

- BTV Thành ủy Lạng Sơn (b/c); 

- TT HĐND TP (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị, các ban đảng, đoàn thể  

thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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