
           ỦY BAN NHÂN DÂN 

           TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số:         /UBND -KTTH Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
 

   V/v đẩy mạnh phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã; nâng cao năng lực 

hiệu quả hoạt động của Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh trong năm 2020 

 

   

                             

                                Kính gửi: 

                                               - Các sở, ban, ngành; 

                                               - UBND các huyện, thành phố. 

                  

Thực hiện Công văn số 68/LMHTXVN-CSPT ngày 05/02/2020 của Liên 

minh Hợp tác xã Việt Nam về giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, 

nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh, 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung 

thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn và triển khai thực hiện nghiêm túc 

Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chương trình hành động số 

08-CTr/TU ngày 17/7/2002 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 5 khóa IX.  

Tập trung triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

tập thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh với nòng cốt là hợp tác xã; chú trọng phát 

triển số lượng, chất lượng và tăng quy mô của hợp tác xã, tổ hợp tác; nâng cao 

năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản 

phẩm chủ lực của tỉnh, của huyện. 

Đẩy mạnh huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chương 

trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp với Quyết 

định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020; 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; Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế tập thể 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị Quyết số 

08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND 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 bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.  
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Phấn đấu trong năm 2020 thành lập mới trên 30 hợp tác xã, 01 liên hiệp hợp 

tác xã, 95 tổ hợp tác; tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đạt trên 65%, tối thiểu 

70% cán bộ quản lý hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng; giải quyết dứt điểm 25 

hợp tác xã (tại thời điểm 31/12/2019) đang tạm ngừng hoạt động; khuyến khích, 

thu hút các hộ dân ở vùng nông thôn tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác. 

2. Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể tỉnh phát huy vai trò và nhiệm vụ trong chỉ đạo thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2020. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra 

đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế tập thể; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, tiếp cận các thông tin, cơ chế chính sách, 

hỗ trợ thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, chính sách ưu đãi và hỗ 

trợ đầu tư; tạo điều kiện cho các hợp tác xã có cơ hội tiếp cận các nguồn lực về 

vốn, tài nguyên, đất đai và đầu tư kinh doanh,... 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; khẩn trương 

xây dựng văn bản hướng dẫn liên ngành thực hiện Nghị Quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 và tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn việc triển 

khai thực hiện Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị 

quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Xây 

dựng kế hoạch lồng ghép các chương trình, dự án, nguồn vốn thực hiện hỗ trợ 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo theo mô 

hình hợp tác xã; 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. 

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục cân 

đối, bố trí nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà 

nước về kinh tế tập thể, đào tạo lao động cho khu vực kinh tế tập thể; kinh phí 

thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan xem xét, hỗ trợ các hợp tác xã trong quá trình hoàn thiện các thủ tục về cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo thuận lợi cho hợp tác xã trong quá 

trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

6. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND 

tỉnh sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về hợp tác xã 

từ cấp tỉnh đến huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn đảm bảo hợp lý, khoa 

học không chồng chéo. 

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao 

động tới các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các hợp tác xã, tổ 

hợp tác thực hiện đúng pháp luật lao động; hỗ trợ việc đào tạo, đào tạo lại, đào 
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tạo nâng cao, đào tạo theo đơn đặt hàng trong các hợp tác xã, tổ hợp tác gắn liền 

với đào tạo nghề cho lao động nông thôn.    

8. Sở Khoa học và Công nghệ: Tuyên truyền, hỗ trợ phát triển thương 

hiệu theo quy định tại Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HĐND, hỗ trợ khoảng 20 

nhãn hiệu thông thường được cấp văn bằng bảo hộ, hỗ trợ 04 nhãn hiệu tập thể, 

nhãn hiệu chứng nhận, hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

(10 mô hình), hỗ trợ chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP và 

GlobalGAP, Organic (10 mô hình). 

9. Sở Công Thương phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ 

quan liên quan trong triển khai chương trình khuyến nông, khuyến công và công 

tác xúc tiến thương mại cho các hợp tác xã sản xuất, chế biến sản phẩm. 

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung củng cố, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp theo hướng nâng cao chất 

lượng và mở rộng các loại dịch vụ cho các hộ nông dân có nhu cầu; chú trọng 

phát triển các hợp tác xã nông nghiệp tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới và 

nông thôn mới nâng cao, hợp tác xã chuyên ngành dịch vụ, liên kết theo chuỗi 

giá trị, các hợp tác xã  dịch vụ tổng hợp có đầu tư khoa học công nghệ để phát 

triển như hợp tác xã chăn nuôi theo quy trình công nghệ cao, hợp tác xã chuyên 

trồng rau sạch, cây ăn quả, hợp tác xã chế biến nông sản thực phẩm, thủy sản... 

Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng và nhân rộng các mô hình 

hợp tác xã, tổ hợp tác 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. Trong năm, hỗ trợ 02 - 03 hợp tác xã thực hiện thủ tục 

hồ sơ và tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2019-2020, định hướng đến năm 2030. 

11. Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chế độ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động làm 

việc trong hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn thực hiện chế độ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ hợp tác xã. 

12. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng trên điạ 

bàn tỉnh hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã có hoạt động sản xuất 

kinh doanh tốt tiếp cận được nguồn vốn vay, đặc biệt là các nguồn vốn vay ưu 

đãi. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh về chính sách tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn. 

13. UBND các huyện, thành phố rà soát kiện toàn và tăng cường hoạt 

động của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể cấp huyện; rà soát 

giao trách nhiệm làm đầu mối xây dựng kế hoạch, theo dõi, tổng hợp thông tin 

báo cáo theo định kỳ (hoặc đột xuất) về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã trên địa bàn. Tổ chức rà soát, đánh giá phân loại hợp tác xã, báo cáo kết 

quả đánh giá theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 

19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại đánh giá hợp tác 

xã (có hiệu lực từ ngày 01/4/2020); hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết dứt điểm hợp 
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tác xã thuộc địa bàn đang tạm ngừng hoạt động. Tổ chức tuyên truyền Nghị 

Quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh tới cơ quan, đơn vị, hợp tác xã và nhân dân trên địa bàn. 

Huy động nguồn lực xây dựng và 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. Mỗi 

huyện phấn đấu hỗ trợ 02-03 hợp tác xã lập hồ sơ đề nghị hưởng chính sách quy 

định tại Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HĐND, tham gia Chương trình mỗi xã một 

sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030. 

14. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ động bám sát và nắm bắt hoạt động tại 

các cơ sở, chủ động tiếp cận, tư vấn hỗ trợ cho các thành viên; nắm bắt kịp thời 

tâm tư nguyện vọng, nhu cầu, những bất cập và vướng mắc về hoạt động, chính 

sách và pháp luật để phản ánh cho cơ quan chức năng, đồng thời tham mưu, đề 

xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thực hiện 

đồng bộ giải pháp để thu hút hầu hết các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp 

tác (quy mô lớn) làm thành viên của Liên minh hợp tác xã tỉnh. Xây dựng và 

thực hiện thành công đề án (kế hoạch) tổ chức Đại hội Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo chỉ đạo của Liên minh hợp tác xã Việt Nam. 

Thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công và một số nhiệm vụ của nhà nước được 

cấp ủy và chính quyền giao. Nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo 

tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã phục vụ báo báo định kỳ và đột xuất theo 

yêu của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

Hướng dẫn hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện đúng chủ trương của Ban Bí thư, chỉ 

đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong phòng chống dịch viêm đường 

hô hấp cấp COVID – 19, dịch cúm gia súc, gia cầm..., phản ánh kịp thời khó 

khăn, thiệt hại sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã cho cấp ủy và chính quyền 

địa phương xem xét xử lý. 

Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND 

cấp xã: Trong tư vấn thành lập mới, cơ cấu lại hợp tác xã yếu kém, hợp nhất, sáp 

nhập thành hợp tác xã quy mô liên xã, vùng. Phối hợp với Tỉnh đoàn tuyên 

truyền vận động thanh niên khởi nghiệm theo mô hình hợp tác xã; thường xuyên 

tổ chức cho các phóng viên đi thực tế tại các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ 

hợp tác để đưa tin xây dựng chương trình truyền thông; tổ chức diễn đàn, hội 

thảo, tọa đàm về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; phổ biến kiến thức pháp 

luật, quản trị hợp tác xã trên các phương tiện truyền thông. Tham gia xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; tổng kết 05 

năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ và xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

giai đoạn 2021 – 2025; tuyên truyền Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HĐND tới các 

hợp tác xã; hỗ trợ ít nhất 02 hợp tác xã lập hồ sơ đề nghị thụ hưởng chính sách 

hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HĐND.  

Chủ trì, phối hợp với cơ quan xây dựng báo cáo (tổng kết) tình hình triển 

khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tình hình thực hiện 
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các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, gửi báo cáo 

cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam theo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. 

15. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; giới thiệu, biểu dương những mô 

hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo quyết tâm, 

đồng thuận của xã hội trong quá trình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh. 

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Hội Nông 

dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn và các tổ chức đoàn thể khác 

tham gia tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; vận động người dân tham gia 

hợp tác xã; tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã và xây dựng các mô 

hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng chương trình phối hợp thực 

hiện giám sát thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012./. 

 

 Nơi nhận:   
- Như trên;    

- Thường trực Tỉnh ủy   b/c); 

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- UBMT Tổ quốc VN tỉnh và các đoàn thể tỉnh; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- Thành viên BCĐ đổi mới, phát triển KTTT; 
- C, PVP UBND tỉnh 

  các phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

  

  

 
 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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