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                               Kính gửi: 
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Căn cứ Công văn số 63/LMHTXVN-CSPT ngày 25/01/2019 của Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam về giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và 
nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố, Ủy ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Liên 
minh Hợp tác xã tỉnh triển khai thực hiện một số giải pháp như sau: 

1. Các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

- Tập trung phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tăng về 
số lượng, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển hợp tác xã 
trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; tập trung phát triển hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu năm 
2019 thành lập mới từ 21 hợp tác xã trở lên, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn 
tỉnh lên 240 hợp tác xã; thành lập mới 01 liên hiệp hợp tác xã, nâng tổng số liên 
hiệp hợp tác xã lên 03 liên hiệp hợp tác xã, số hợp tác xã thành viên mới của liên 
hiệp hợp tác xã là 18 hợp tác xã; số thành viên mới của hợp tác xã là 500 người, 
nâng tổng thành viên hợp tác xã lên 4.000 người; số lao động thường xuyên mới 
trong hợp tác xã là 945 người, nâng tổng số lao động thường xuyên trong hợp 
tác xã lên 5.000 người; doanh thu bình quân của hợp tác xã là 950 triệu 
đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong hợp tác 
xã đạt 45 triệu đồng/người/năm; thành lập mới 33 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ 
hợp tác lên 1.838 tổ với doanh thu bình quân là 550 triệu đồng/tổ hợp tác/năm. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật Nhà nước về hợp tác xã, nâng cao nhận thức và tư duy về 
phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; tập trung tuyên truyền đến các xã, thôn, 
thành viên hợp tác xã về bản chất, cơ chế hoạt động của hợp tác xã kiểu mới, lợi 
ích mang lại cho các thành viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác tiêu biểu, hoạt động có hiệu quả. Đưa các 
nội dung lý luận, pháp luật và thực tiễn phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã vào 
chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên 
chức, để nâng cao nhận thức của xã hội và hệ thống chính trị về phát triển kinh 
tế hợp tác, hợp tác xã. 
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- Chủ động triển khai tích cực các nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết 
định số 05/QĐ-BCĐ ngày 10/01/20191; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động 
của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện; đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn để tạo điều kiện cho hợp tác xã huy động 
các nguồn lực phát triển; tiếp tục triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng cạnh tranh 
cấp sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, thành phố trên bàn tỉnh Lạng Sơn.  

- Tiếp tục tổ chức đánh giá, phân loại hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, 
trung bình, yếu kém để có biện pháp hỗ trợ, tư vấn cụ thể cho từng hợp tác xã 
thực hiện tái cơ cấu; giải quyết dứt điểm 20 hợp tác xã đến 31/12/2018 vẫn đang 
tạm ngừng hoạt động. Phát triển tổ hợp tác để tổ chức sản xuất theo mô hình 
kinh tế hợp tác, chuyển dần thành hợp tác xã; thành lập và hỗ trợ liên hiệp hợp 
tác xã hoạt động, làm đầu mối cho các hợp tác xã huy động nguồn lực phát triển 
và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.  

- Xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu 
quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, điển hình tiên tiến 
gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo 
bền vững, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục tuyên truyền, triển 
khai các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn, khuyến khích phát triển hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp; khẩn trương hoàn thành cơ chế, chính sách của tỉnh để đẩy 
mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản, tạo điều kiện liên kết 
chuỗi giá trị giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp bền vững, hiệu quả.  

- Tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với hợp tác xã: Hỗ 
trợ đăng ký thành lập và thay đổi nội dung hoạt động của hợp tác xã; bổ sung 
nguồn vốn đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ 
vốn tính dụng cho hợp tác xã; hỗ trợ thông qua chương trình khuyến công và 
xúc tiến thương mại; hỗ trợ làm thương hiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ 
cao; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, thành viên hợp tác xã,...; khuyến 
khích khởi nghiệp sáng tạo theo mô hình hợp tác xã; đẩy mạnh tái cơ cấu và 
thành lập hợp tác xã nông nghiệp sản xuất gắn với chuỗi giá trị phù hợp với 
Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt 
động hiệu quả đến năm 2020. 

- Tổ chức điều tra tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến cuối 
năm 2018 phục vụ công tác tổng kết thực tiễn 15 năm phát triển hợp tác xã trên 
địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội 
nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, 
phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, để rút ra bài học kinh nghiệm, định 
hướng phát triển cho giai đoạn tới và đề xuất, kiến nghị với Bộ, ngành Trung 

                                           
1 của Ban chỉ đạo Đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh về việc ban hành 
Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh. 
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ương các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu phát 
triển hợp tác, hợp tác xã. 

2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

- Từng bước ổn định tổ chức, bộ máy để nâng cao năng lực hoạt động của 
Liên minh hợp tác xã tỉnh. Tổ chức đào tạo và đào tạo lại cán bộ của Liên minh 
hợp tác xã nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, am hiểu về khu 
vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.  

- Tiếp tục quản lý có hiệu quả Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Tăng 
cường phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh để mở 
rộng cấp vốn tín dụng đối với hợp tác xã, tổ hợp tác của tỉnh.  

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện 
chiến lược, chính sách hỗ trợ và kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; 
xây dựng báo cáo đánh giá về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo quy 
định; kiểm tra, giám sát hoạt động của hợp tác xã. 

- Nâng cao chất lượng công tác thông tin báo cáo, đảm bảo kịp thời, chính 
xác số liệu và tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Tham gia tổng kết 
15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội 
nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, 
phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tham gia xây dựng chính sách, 
pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Liên minh HTX tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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