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  Phát triển kinh tế tập thể năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Thực hiện Công văn số 4476/BKHĐT-HTX ngày 14/7/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 

giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế 

hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau: 

  

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020 

 

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

1. Đánh giá dựa trên các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

1.1. Về số lượng, doanh thu và thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, tổ hợp tác ( HTX, LHHTX, THT) 

a) Tổ hợp tác (THT) 

Tính đến ngày 30/6/2020, thành lập mới 20 THT, không có THT chuyển thành 

HTX, lũy kế tổng số THT trên toàn tỉnh đến nay là 1.860 THT, ước thực hiện đến 

ngày 31/12/2020 là 1.880 THT đạt 94,2% so với mục tiêu kế hoạch năm 2020. 

Doanh thu bình quân 01 THT ước đạt trên 600 triệu đồng/năm, lãi bình quân 

01 THT đạt 30 triệu đồng/năm; đạt mục tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra. 

b) Hợp tác xã (HTX) 

Sáu tháng đầu năm 2020 thành lập mới 30 HTX, (đạt 100% kế hoạch), lũy 

kế tổng số HTX trên toàn tỉnh đến nay là 288 HTX, (đạt 101% kế hoạch), ước 

thực hiện đến ngày 31/12/2020 là 300 HTX (đạt 111% kế hoạch), trong đó: 22 

HTX ngừng hoạt động, còn 278 HTX hoạt động trong các lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ, vệ sinh 

môi trường; xây dựng; vận tải. Sáu tháng đầu năm thành lập mới được 30 HTX, 

chưa có HTX giải thể. 

Doanh thu bình quân 01 HTX ước đạt 1.000 triệu đồng/năm, đạt 97% so với 

mục tiêu kế hoạch năm 2020; lãi bình quân 01 HTX ước đạt 55 triệu đồng/năm, 

đạt 95% so với mục tiêu kế hoạch năm 2020. 
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c) Liên hiệp hợp tác xã (LHHTX) 

Hiện tỉnh có 02 LHHTX trong lĩnh vực nông nghiệp (LHHTX sản suất kinh 

doanh thực phẩm an toàn Lạng Sơn và LHHTX Đông Bắc). Hoạt động của 

LHHTX còn hạn chế, chủ yếu thực hiện việc quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu 

thụ rau, củ, quả, thực phẩm an toàn cho các HTX thành viên. Hiện nay một LH 

HTX đã ngừng hoạt động (Liên hiệp HTX sản suất kinh doanh thực phẩm an toàn 

Lạng Sơn).  

Tổng doanh thu của LHHTX Đông Bắc năm 2020 ước đạt 1.200 triệu đồng, 

đạt 74% so với mục tiêu kế hoạch năm 2020; tạo được việc làm cho 03 lao động 

thường xuyên và 42 lao động thời vụ, thu nhập bình quân 4,5 triệu 

đồng/người/tháng. 

1.2.Về thành viên, lao động của THT, HTX, LHHTX  

Số thành viên THT là 21.510 người, đạt mục tiêu kế hoạch năm 2020; đây 

cũng chính là số lao động làm việc thường xuyên trong THT. Trong đó: số thành 

viên mới là 1.960 người. 

Tổng số thành viên HTX là 4.315 người, đạt 96% mục tiêu kế hoạch năm 

2020; trong đó: số lượng thành viên mới gia nhập 500 người, đạt 83% mục tiêu 

kế hoạch năm 2020. Lao động thường xuyên trong HTX là 7.390 người, vượt 

16% mục tiêu kế hoạch năm 2020; trong đó lao động đồng thời là thành viên 

HTX  4.300 người, vượt 30% mục tiêu kế hoạch năm 2020. 

Số thành viên LHHTX gồm 13 HTX thành viên; số lao động làm việc trong 

LHHTX hiện tại là 45 người, đạt tỷ lệ 16,8% (rất thấp so với mục tiêu kế hoạch 

năm 2020 là 268 người).  

1.3.Về trình độ cán bộ quản lý THT, HTX, LHHTX 

Tổ trưởng THT: 1.880 người. 

Tổng số cán bộ quản lý HTX: 1.100 người. 

Tổng số cán bộ quản lý LHHTX: 16 người. 

Tổng số cán bộ quản lý HTX có trình độ sơ, trung cấp 570 người; cao 

đẳng trở lên là 95 người. 

Tổng số cán bộ quản lý LHHTX có trình độ trung cấp, cao đẳng là 03 người, 

đại học là 05 người. 

2. Đánh giá theo lĩnh vực 

2.1 Về các THT và LHHTX  

THT và LHHTX chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Số THT 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu là THT dùng nước , vốn hoạt động 

chủ yếu là dùng kinh phí hỗ trợ thủy lợi phí theo quy định. Việc thành lập THT 

hầu hết mang tính thời vụ, thiếu ổn định lâu dài, còn mang tính tự phát, hoạt động 

chủ yếu là học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, chưa thực sự quan tâm đến 

việc tổ chức sản xuất kinh doanh theo hợp đồng hợp tác không theo các quy định 
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của Nhà nước về thành lập THT nên khó khăn cho cơ quản quản lý nhà nước nắm 

bắt được tình hình hoạt động của THT trên địa bàn; năng lực quản lý, điều hành 

của cán bộ quản lý THT còn rất hạn chế, chưa thuyết phục được tổ viên góp vốn 

để tổ chức các hoạt động kinh tế, tạo ra lợi nhuận cho THT, ngoài ra THT là tổ 

chức đơn giản không có tính pháp nhân nên khó khăn trong thực hiện liên kết với 

các tổ chức, pháp nhân khác trong tổ chức sản xuất. 

Toàn tỉnh có 02 LHHTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng chưa 

hiệu quả, chủ yếu thực hiện việc quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ rau, củ, quả, 

thực phẩm an toàn cho các HTX thành viên. Hiện nay một LH HTX đã ngừng hoạt 

động (LHHTX sản suất kinh doanh thực phẩm an toàn Lạng Sơn); hoạt động của 

LHHTX Đông Bắc còn yếu, doanh thu thấp, các mục tiêu kế hoạch hoạt động sản 

xuất kinh doanh đề ra chưa đạt. 

2.2. Về các HTX 

a) Lĩnh vực nông nghiệp 

Có 208 HTX; trong đó: có 10 HTX ngừng hoạt động, còn 198 HTX hoạt 

động, chủ yếu là hỗ trợ cho thành viên ở một số khâu trong quá trình hoạt động 

sản xuất kinh doanh như dịch vụ nông nghiệp, cây con giống, kỹ thuật trồng, 

chăm sóc cây trồng, vật nuôi và thực hiện bao tiêu sản phẩm cho thành viên.  

Số lượng thành viên tham gia là 3.300 người, lao động thường xuyên là 

4.500 người, lao động là thành viên HTX 3.030 người; doanh thu bình quân đạt 

750 triệu đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân 30 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập 

bình quân người lao động 3 triệu đồng/người/tháng. 

b) Lĩnh vực công nghiệp 

Có 23 HTX; trong đó: có 03 HTX ngừng hoạt động, còn 20 HTX đang hoạt 

động, ngành nghề hoạt động chủ yếu là khai thác chế biến đá vôi sản xuất đá các 

loại, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ.  

Số lượng thành viên tham gia là 220 người, lao động thường xuyên là 380 

người, lao động là thành viên HTX 180 người; doanh thu bình quân đạt 1.500 

triệu đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân 40 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập 

bình quân người lao động 3,5 triệu đồng/người/tháng. 

c) Lĩnh vực xây dựng  

Có 10 HTX; trong đó: có 02 HTX ngừng hoạt động, còn 08 HTX đang hoạt 

động, hầu hết các đơn vị có quy mô nhỏ và vừa, nhận xây dựng các công trình có 

vốn đầu tư không nhiều, thời gian thi công ngắn.  

Số lượng thành viên tham gia là 95 người, lao động thường xuyên là 205 

người, lao động là thành viên HTX 80 người; doanh thu bình quân đạt 3.000 triệu 

đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân 75 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập bình 

quân người lao động 4,5 triệu đồng/người/tháng. 
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d) Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vệ sinh môi trường 

Có 38 HTX; trong đó: có 04 HTX ngừng hoạt động, còn 34 HTX đang hoạt 

động, với các ngành nghề chủ yếu là dịch vụ bốc xếp vận chuyển hàng hoá; nhà 

trọ; dịch vụ bến bãi; kinh doanh nhà hàng, kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ 

thu gom rác thải, vệ sinh môi trường...  

Số lượng thành viên tham gia HTX là 450 người, lao động thường xuyên là 

1.750 người, lao động là thành viên HTX 420 người; doanh thu bình quân đạt 

1.500 triệu đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân 45 triệu đồng/HTX/năm; thu 

nhập bình quân người lao động 4 triệu đồng/người/tháng. 

e) Lĩnh vực vận tải 

 Có 21 HTX; trong đó: có 03 HTX ngừng hoạt động, còn 18 HTX đang hoạt 

động, ngành nghề chủ yếu là vận tải hành khách, vận tải hàng hóa. Mặc dù gặp 

nhiều khó khăn do phải cạnh tranh hành khách với các doanh nghiệp và hộ kinh 

doanh cá thể và đầu năm 2020 các HTX vận tải phải tạm ngừng hoạt động để 

thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid - 19, sau khi Nhà nước kiểm soát tốt tình 

hình dịch bệnh, không còn bắt buộc thực hiện việc giãn cách, cách ly xã hội thì 

các HTX tiếp tục hoạt động kinh doanh, thành viên và người lao động có thu 

nhập tương đối ổn định.  

Số lượng thành viên tham gia HTX là 250 người, lao động thường xuyên là 

555 người, lao động là thành viên HTX 200 người; doanh thu bình quân đạt 

2.000 triệu đồng/HTX/năm; lợi nhuận bình quân 50 triệu đồng/HTX/năm; thu 

nhập bình quân người lao động 4,5 triệu đồng/người/tháng. 

3. Đánh giá tác động của HTX, LHHTX, THT tới thành viên, kinh tế hộ 

thành viên (về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội) 

Hoạt động của các HTX, THT trên địa bàn tỉnh đã có những tác động tích 

cực đối với các thành viên, kinh tế hộ thành viên trên mọi mặt về kinh tế, văn 

hóa, chính trị, xã hội. Hoạt động của các HTX đã thực sự thúc đẩy kinh tế hộ phát 

triển, bước đầu gắn kết và lồng ghép được với quá trình triển khai thực hiện các 

chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, tạo mối liên kết, hợp 

tác giữa các cơ sở sản xuất nhỏ với nhau. 

Các HTX trên địa bàn tỉnh đã thu hút và đảm bảo việc làm ổn định cho 28.900  

lao động  thường xuyên  trong HTX và tổ hợp tác, hầu hết là lao động ở khu vực 

nông thôn. Các HTX đã tổ chức các khâu dịch vụ như: hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm... hoặc trực tiếp giúp người lao động có việc làm nhất là trong những thời 

điểm “nông nhàn”. Qua đó góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm 

nghèo, ổn định tình hình chính trị, trật tự xã hội và xây dựng nông thôn mới. 

Ngoài ra, một số HTX đã tham gia tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn để chuyển hướng phát triển sản xuất; huy động các nguồn kinh phí giúp con 

em các hộ thành viên nghèo có điều kiện học tập; tham gia ủng hộ quỹ vì người 

nghèo, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn; một số HTX còn tham gia thực hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo của 
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địa phương đã giúp các hộ nghèo tham gia dự án, từ đó từng bước vươn lên thoát 

khỏi đói nghèo. 

 Một số HTX hoạt động trên địa bàn nông thôn có nhiều đóng góp tích cực 

vào Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, như: HTX thuỷ sản 

Lê Hồng Phong, HTX Cường Thịnh - huyện Bắc Sơn;  HTX Phượng Hoàng - huyện 

Chi Lăng; HTX An Sơn - TP Lạng Sơn, HTX Thiên Phú - huyện Đình Lập... 

4. Một số mô hình hoạt động hiệu quả theo phương thức sản xuất gắn với 

chuỗi giá trị 

Việc liên kết giữa HTX với các hộ nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức 

có liên quan trong tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm (sản xuất- chế biến- tiêu 

thụ nông sản) đã có sự chuyển biến tích cực. Về tiêu thụ sản phẩm, bước đầu đã 

tạo được sự liên kết, hợp tác trong sản xuất nông nghiệp, đã có một số doanh 

nghiệp thực hiện liên kết với HTX, hộ nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 20 doanh nghiệp 

có hợp đồng, liên kết thu mua sản phẩm của các HTX; có 51 HTX tham gia liên 

kết với doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng liên kết 

(trong đó 41 mô hình trồng trọt, 02 mô hình thủy sản, 08 mô hình chăn nuôi). 

Trong năm 2020 có 15 mô hình liên kết (trong đó 10 mô hình trồng trọt, 5 mô 

hình chăn nuôi). 

Một số HTX hoạt động hiệu quả có liên kết tiêu thụ sản phẩm, mở rộng 

diện tích sản xuất như: HTX cung ứng DVNN Quyết Thắng tham gia liên kết sản 

xuất sản phẩm Măng Bát độ với Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu 

G.O.C; HTX nông lâm nghiệp xã Kai Kinh ngoài các thành viên tham gia sản 

xuất các sản phâm cây ăn quả có thế mạnh như: Táo, Bưởi, Na còn tham gia liên 

kết sản xuất khoai tây với Công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh với diện tích 10 ha; 

HTX NLN Đồng Phát tham gia liên kết với Công ty Mía đường Phục Hòa tỉnh 

Cao Bằng về sản phẩm mía, trong đó tham gia thu mua, thực hiện các dịch vụ 

nông nghiệp đối với các thành viên trong hợp tác xã và nông dân trong vùng; sản 

phẩm chanh leo được Công ty cổ phần Non Nước, hợp tác với HTX nông nghiệp 

Phai Sen đầu tư, liên kết với các hộ dân từ khâu trồng đến tiêu thụ sản phẩm. 

HTX nuôi Ong lấy mật xã Vân Thủy liên kết bao tiêu với các thành viên, hộ sản xuất 

mật ong ngũ gia bì hằng năm sản xuất và cung ứng ra thị trường trên 1.000 lít mật 

ong; Hợp tác xã chăn nuôi Thỏ Ngọc Thạch liên kết với doanh nghiệp Nhật Bản 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thỏ thương phẩm xuất khẩu. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ (KTTT) 

1. Kết quả triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn 

Công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và 

Nhà nước về kinh tế tập thể tới cán bộ, nhân dân tiếp tục được các cấp ủy, tổ 

chức Đảng, các cấp chính quyền, ban, ngành đoàn thể quan tâm và được tổ chức 

dưới nhiều hình thức, tỉnh tiếp tục giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các 

cơ quan truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn tăng 
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cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản 

pháp luật về hợp tác xã trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, 

đơn vị và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nâng cao nhận thức về hợp tác xã.  

Tỉnh giao các cơ quan chuyên ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện 

hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã, mô hình hợp tác xã kiểu 

mới bằng các hình thức như: thông qua hội thảo, hội nghị; tổ chức các lớp bồi 

dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng các phóng sự, chuyên đề, bản tin tuyên truyền 

thông qua phương tiện thông tin đại chúng... 

 Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện 

vọng của hợp tác xã để kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc của hợp tác xã 

với cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho hợp tác xã tại 

tỉnh phát triển; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các 

huyện, thành phố xây dựng thành công mô hình hợp tác xã điển hình trong tỉnh 

và nhân rộng mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; tổng kết, nhân rộng điển 

hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua trong các hợp tác xã. 

2. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể 

Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể (KTTT) tiếp tục được quan 

tâm, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức tổ chức thực hiện nhiều chương trình, 

kế hoạch phát triển hợp tác xã trên địa bàn như: Kế hoạch phát triển KTTT năm 

2020; ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 

22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển 

khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; ban hành các chính sách thu hút đầu tư 

phát triển công nghiệp, khuyến khích phát triển nông nghiệp, tín dụng, thương 

mại, thu hút lao động có tay nghề, trình độ, cán bộ có năng lực vào làm việc trong 

các tổ chức kinh tế tập thể. Xây dựng định hướng chiến lược phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030. 

 Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể phối hợp với cơ quan nhà 

nước cùng cấp tăng cường tuyên truyền, vận động và lựa chọn những nội dung 

thiết thực để khích lệ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã; Tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, xây dựng và 

nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả; tăng cường 

hoạt động giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chính sách 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

 Trước tình tình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ 

đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 14/3/2020 về các  

nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm 

an  sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành 

Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg 

ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời thổ chức  Hội nghị đẩy mạnh 

phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh 

nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 
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Tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, do nội dung công việc mới, điều kiện cơ sở vật 

chất ở phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu 

công việc, nên gặp một số khó khăn nhất định trong quá trình triển khai thực hiện. 

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX 

Theo Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và 

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

duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX, hiện nay HTX trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn được hỗ trợ một số chính sách sau: 

3.1. Chính sách hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã được tỉnh quan tâm thường 

xuyên. Năm 2020 đã tổ chức tập huấn 15 lớp, với 762 lượt người tham gia, số kinh 

phí thực hiện 564,3 triệu đồng. 

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng khá đa dạng, đáp ứng được một phần yêu cầu 

tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, được điều chỉnh phù 

hợp với điều kiện kinh tế của địa phương như: hướng dẫn nội dung các văn bản 

quy phạm pháp luật về HTX, các Luật liên quan, các vấn đề về tài chính, kế toán, 

tổ chức quản lý HTX, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh 

doanh... Các giảng viên được mời từ nhiều nguồn khác nhau tùy theo đối tượng 

và nội dung bồi dưỡng. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào tổ chức tập 

huấn, bồi dưỡng dài ngày cấp chứng chỉ, đến các hội thảo, hội nghị, tọa đàm trao 

đổi kinh nghiệm, học tập kết hợp tham quan mô hình, điển hình thực tế… 

Phương pháp tập huấn linh hoạt, gắn thực hành, hướng dẫn trực quan, cầm tay 

chỉ việc để đem lại hiệu quả cao nhất.  

3.2. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường  

Hỗ trợ một số HTX tham dự chương trình “Thương hiệu vàng nông nghiệp 

Việt Nam năm 2020” sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Hạt dẻ tươi Quảng Lạc; 

Gạo nếp cái hoa vàng Bắc Sơn; Gạo bao thai hồng Tràng Định, với kinh phí thực 

hiện 90 triệu đồng. 

3.3. Chính sách hỗ trợ về ứng dụng khoa học – công nghệ  

Hỗ trợ xây dựng 07 mô hình sản xuất theo quy trình VietGAP và chuyển 

giao khoa học kỹ thuật, với kinh phí 1.896 triệu đồng (400 triệu đồng từ nguồn 

Chương trình MTQG XDNTM) gắn với liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm và 

xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới được triển khai hiệu quả góp phần chuyển 

dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước thay đổi tập quán sản xuất truyền 

thống góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, gắn với chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

3.4. Chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, 

HTX, ngay từ đầu năm 2020 Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã 
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chỉ đạo các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn: đẩy mạnh cho vay các HTX, 

LHHTX hoạt động có hiệu quả, xem xét hỗ trợ hiệu quả đối với các HTX mới 

thành lập, các HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, các HTX liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tích cực triển khai các chương trình tín 

dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ, trong đó có đối 

tượng thụ hưởng là các HTX, LHHTX như: Chính sách tín dụng phát triển nông 

nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015; Nghị định  

số 116/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP; chương trình 

cho vay khuyến khích phát triển nông thôn ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 

sạch theo Nghị quyết 30/NĐ-CP ngày 07/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đến thời điểm 30/6/2020 Có 17 HTX có dư nợ vay vốn tại các ngân hàng 

thương mại trên địa bàn tỉnh, chiếm 6,5% tổng số HTX đang hoạt động trên địa 

bàn tỉnh (263 HTX), giảm 02 HTX so với 31/12/2019. Dư nợ đạt 49.569 triệu 

đồng, chiếm 0,16% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 110 triệu đồng (tăng 0,22%) so 

với 31/12/2019. Trong đó: dư nợ ngắn hạn là 30.317 triệu đồng, chiếm 61,2%; dư 

nợ trung, dài hạn là 19.971 triệu đồng, chiếm 38,8%. Tỷ trọng dư nợ tập trung đối 

với các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp có xu hướng tăng 

và chiếm 46,4% tổng dư nợ; dư nợ đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực 

thương mại, dịch vụ chiếm 23,0% tổng dư nợ; dư nợ đối với HTX khác chiếm 

18,5% tổng dư nợ. Nợ xấu cho vay đối với loại hình HTX là 01 triệu đồng. 

3.5. Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 

Năm 2020, Ngân sách nhà nước (vốn ĐTPT nguồn NSTW thuộc Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới) bố trí vốn 10.052 triệu đồng, hỗ trợ đầu tư 

xây dựng hệ thống điện, nhà kho, nhà xưởng, sân phơi chế biến,… cho 15 dự án 

của 09 HTX. 

* Đánh giá vai trò, vị trí của KTTT, HTX trong phát triển kinh tế - xã hội 

nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng:  Trong điều kiện kinh tế - 

xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của 

các hợp tác xã, nhưng với tinh thần cố gắng, khắc phục khó khăn, một số HTX, 

đã duy trì sản xuất kinh doanh, chủ động đổi mới sản xuất kinh doanh, mở rộng 

nhiều ngành nghề, giải quyết được nhiều việc làm, đời sống xã viên từng bước 

được cải thiện, góp phần ổn định, phát triển kinh tế -xã hội, giảm nghèo bền vững 

tại địa phương. 

III. CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

Là tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, ngân sách địa phương eo hẹp phụ thuộc 

vào ngân sách Trung ương, do đó một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát 

triển HTX chưa triển khai được trên địa bàn tỉnh. 

Quy mô của các HTX, THT nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp; năng lực quản lý 

và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế; hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của các HTX không ổn định. 
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Hoạt động sản xuất của một số HTX còn thiếu sự liên doanh, liên kết chặt 

chẽ với nhau để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản 

phẩm. Một số HTX hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như thu nhập của thành 

viên và người lao động trong HTX còn thấp. 

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

Công tác tổ chức quán triệt, học tập, phổ biến Nghị quyết, chính sách Đảng, 

Nhà nước, của tỉnh chưa đầy đủ và thường xuyên, chưa đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả; còn mang tính hình thức, phần lớn là lồng ghép phổ biến nên nhiều thành 

phần kinh tế còn nắm bắt thông tin hạn chế. 

Công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo giữa các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố còn thiếu đồng bộ, liên tục và xuyên suốt dẫn đến khó khăn trong 

xử lý vướng mắc phát sinh của HTX. Chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm của 

từng tổ chức, cá nhân đối với sự phát triển kinh tế tập thể nhất là ở cơ sở. 

Một số địa bàn, khu vực sản xuất còn manh mún, nhu cầu hợp tác chưa thực 

sự bức thiết; chính sách khuyến khích, hỗ trợ thiếu đồng bộ, triển khai còn nhiều 

bất cập, chưa thu hút người lao động tham gia xây dựng hợp tác xã, nguồn hỗ trợ 

của tỉnh còn hạn chế nên chưa khuyến khích phát triển hợp tác xã. 

Trình độ quản lý của cán bộ HTX không đồng đều nên khó khăn trong tiếp 

thu từ điều hành hoạt động HTX đến quản lý chặt chẽ về con người, thực hiện 

đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ cho các xã viên trong HTX.... Cán bộ lãnh đạo và 

quản lý hợp tác xã thiếu cán bộ HTX có đủ năng lực, trình độ quản lý, điều hành, 

trình độ kỹ thuật cao, chưa thực sự hiểu biến nắm bắt được Luật Hợp tác xã, quy 

luật phát triển của thị trường, chưa có kế hoạch phát triển dài hạn cho hợp tác xã, 

dẫn đến hoạt động của hợp tác xã thiếu ổn định, kém hiệu quả. Một số hợp tác 

hợp tác xã chưa nhận thức đầy đủ nên còn chậm đổi mới trong tư duy. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

Tỉnh Lạng Sơn bên cạnh những khó khăn thách thức như tốc độ và chất 

lượng tăng trưởng kinh tế thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa vững chắc, chất 

lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng còn hạn chế; tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao là 

những cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã mà nòng cốt là HTX tuy có những 

chuyển biến tích cực nhưng bên cạnh đó, còn một bộ phận không nhỏ cán bộ và 

quần chúng vẫn còn mơ hồ, chưa nhận thức được đầy đủ vị trí, vai trò của kinh tế 

hợp tác, hợp tác xã đối với sự phát triển kinh tế của địa phương. Việc triển khai, 

hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Hợp tác xã và các văn bản chính sách 

có liên quan ở một số huyện còn chưa được tiến hành đầy đủ và nghiêm túc. 

Trong quá trình hoạt động, các HTX chịu nhiều ảnh hưởng của giá cả thị 

trường, biến đổi khí hậu, thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường. Nhiều HTX 

thiếu vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh, khi vay vốn ở các Ngân hàng còn gặp 

khó khăn về cơ chế, thủ tục hoặc không có tài sản thế chấp để vay vốn. 
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Hợp tác xã còn ỷ lại hoặc trông chờ hỗ trợ chính sách của Nhà nước, chính 

quyền địa phương, chưa chủ động trong hoạt động; một bộ phận thành viên hợp tác 

xã chưa hiểu đúng vai trò, vị trí của hợp tác xã kiểu mới, còn có tư tưởng hoài 

nghi, do dự trong sản xuất, chưa mạnh dạn trong đóng góp vốn vào hợp tác xã. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1- 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 sắp hết 

thời gian triển khai thực hiện, đề nghị Chính phủ xem xét, xây dựng, ban hành 

một số chính sách hỗ trợ cụ thể hơn, đặc thù hơn cho các tỉnh miền núi để tạo 

điều kiện thúc đẩy HTX phát triển cho các tỉnh đặc biệt khó khăn. 

2- Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ địa phương 

trong việc triển khai thực hiện đăng ký hợp tác xã trên Hệ thống thông tin Quốc 

gia về đăng ký hợp tác xã; tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

về đăng ký hợp tác xã cho đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh hợp 

tác xã. 

 

 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2021 

 

1. Dự báo thuận lợi, khó khăn 

1.1. Thuận lợi 

Cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh luôn quan tâm, đẩy mạnh việc triển khai 

thi hành Luật Hợp tác xã 2012 trên địa bàn tỉnh. Các HTX của tỉnh được kiện 

toàn, tổ chức lại hoạt động. Nhiều mô hình hợp tác xã mới đã hình thành, hoạt 

động có hiệu quả, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể cũng như nhận 

thức của cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý HTX và thành viên HTX về kinh tế 

tập thể đã có những chuyển biến tích cực. 

Các hợp tác xã có nhiều cơ hội để tham gia các chương trình, dự án hợp tác 

quốc tế, đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa theo tiêu chuẩn 

VietGAP, Global GAP… đủ điều kiện tiêu chuẩn xuất khẩu mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm bên cạnh nhu cầu sử dụng các sản phẩm sạch. 

1.2. Khó khăn 

Năm 2020, là năm cuối thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, cũng 

là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. Bên cạnh những khó khăn, thách thức cơ bản như chất lượng 

tăng trưởng kinh tế thấp, nguồn lực đầu tư còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu 

cầu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa vững chắc, tỷ lệ hộ đói nghèo cao; biến đổi 
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khí hậu, dịch bệnh ngày càng rõ nét, phức tạp và khó lường là những cản trở sự 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn nói chung và kinh tế tập thể nói riêng. 

Là tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn, ngân sách địa phương eo hẹp phụ thuộc 

vào ngân sách Trung ương, một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 

HTX chưa triển khai được rộng rãi, một số chính sách đã triển khai nhưng số 

HTX được hỗ trợ còn thấp. 

Quy mô của các HTX, THT nhỏ, khả năng cạnh tranh thấp; năng lực quản lý 

và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế; hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của các HTX không ổn định, số HTX hoạt động hiệu quả, 

doanh thu lớn, thu hút nhiều lao động chiếm số lượng không nhiều. Ý thức chấp 

hành pháp luật ở một số hợp tác xã còn hạn chế, tạm ngừng hoạt động nhưng 

không thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, không thực hiện thủ tục giải 

thể dù đã chấm dứt hoạt động. 

2. Định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, THT nhằm đưa kinh tế tập thể 

thoát khỏi những yếu kém, hạn chế hiện nay; đẩy mạnh triển khai các chính sách 

hỗ trợ HTX; chú trọng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX ở các 

xã theo Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, nhằm đáp 

ứng được yêu cầu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ và tạo điều kiện để 

các THT liên kết, phát triển thành HTX; góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết 

có hiệu quả các vấn đề về xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho người lao động trong khu vực kinh tế tập thể. 

 3. Mục tiêu tổng quát 

Đẩy mạnh xây dựng, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

thể. Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển 

HTX, để phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã ổn định và có hiệu 

quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết. Đưa khu 

vực KTTT thực sự trở thành lực lượng lớn, cùng kinh tế thành viên góp phần 

ngày càng quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội và an 

ninh chính trị tại địa phương. 

4. Mục tiêu cụ thể  

Số THT thành lập mới: Từ 50 tổ trở lên. 

Số HTX thành lập mới: Từ 30 HTX trở lên. 

Số HTX hoạt động khá, tốt: Đạt 50% trở lên. 

Thu nhập bình quân của thành viên, người lao động trong HTX đạt trên 40 

triệu đồng/người/năm. 

Số đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh kết nạp mới: Từ 15 HTX trở lên. 
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5. Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2021 

5.1. Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật Hợp tác xã năm 2012 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012, Chỉ thị số 12/CT-

TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công 

tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Thực hiện tốt các nhiệm vụ tại 

Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 

11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp 

cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng 

phó với dịch Covid-19. 

Tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với hợp tác 

xã: Nghị quyết 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; 

tổ chức lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ HTX phát triển thông qua 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng định hướng 

Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030. 

5.2. Tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 và nâng cao năng 

lực hợp tác xã 

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền về đường lối, chính sách phát 

triển kinh tế tập thể của Đảng và Nhà nước ở các ngành, các cấp, các tầng lớp 

nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong toàn bộ hệ thống chính trị về bản chất 

HTX và mô hình HTX kiểu mới; Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Lạng Sơn tiếp tục xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phát triển KTTT, 

làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của 

kinh tế tập thể. 

Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tập thể, các gương điển hình, các 

HTX tiêu biểu; tổ chức tốt các đợt thi đua, các phong trào làm kinh tế giỏi; hằng 

năm tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu 

đãi hợp tác xã gắn với công tác tuyên dương, khen thưởng các HTX, cán bộ quản 

lý và các xã viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác phát triển kinh tế của 

địa phương. 

5.3. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển 

HTX theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/ 2013 về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2021 

Hỗ trợ thành lập mới HTX tại các huyện, thành phố; củng cố hoạt động các 

HTX trung bình, yếu kém; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho 

các HTX trong và ngoài tỉnh; triển khai thực hiện các chính sách, chương trình, 

dự án cho các HTX tham gia; tổ chức thực hiện tốt tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu 

chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới để xây dựng các HTX hoạt động hiệu 

quả góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 
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Triển khai hỗ trợ HTX và thành viên tiếp cận các chính sách như: vốn, tín 

dụng; chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp; tiếp cận quỹ hỗ 

trợ phát triển HTX; xây dựng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa nông sản và các chính 

sách khác; chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

5.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX 

Các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của HTX, THT như: rà soát tình hình hoạt động của HTX, hướng dẫn các 

huyện thực hiện giải thể các HTX đã ngừng hoạt động nhiều năm; tăng số lượng 

HTX thành lập mới hằng năm, thu hút thêm thành viên tham gia vào HTX; tăng 

số vốn điều lệ của HTX; tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động kinh 

doanh cho các HTX; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến 

thương mại; tiếp tục hỗ trợ thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, 

cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các HTX nông nghiệp trên địa bàn; đầu tư 

kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm; từng bước mở rộng quy mô 

hoạt động của các HTX... Phát triển các hình thức hợp tác liên kết, đa dạng, phù 

hợp, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Khuyến 

khích xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình HTX, THT làm ăn có hiệu quả 

trên từng lĩnh vực, từng ngành nghề để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của 

địa phương. 

 5.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát triển 

HTX. Bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về KTTT. Cần chú ý tập trung khâu đăng ký HTX, THT; theo 

dõi, giám sát thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 và có những hướng dẫn kịp thời 

việc thực hiện những chính sách đối với khu vực kinh tế tập thể 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch hoàn 

thành dứt điểm việc chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thống thông 

tin Quốc gia về đăng ký hợp tác xã theo lộ trình và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; triển khai thực hiện việc cấp đăng ký hợp tác xã trên Hệ thống thông 

tin Quốc gia về đăng ký hợp tác xã; 

Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về 

hợp tác xã; thực hiện rà soát tình hình hoạt động của các HTX; thu hút thành 

viên; tăng vốn góp của thành viên vào HTX; tiến hành giải thể (bắt buộc hoặc tự 

nguyện) các hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không 

bảo đảm tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; thực hiện 

nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về hợp tác xã. 

5.6. Huy động các lực lượng xã hội, tổ chức đoàn thể trong nước và quốc 

tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế 

Phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh, Liên minh HTX tỉnh. 
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UBND các huyện, thành phố  kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh 

tế tập thể, hợp tác xã, đảm bảo các huyện, thành phố đều có Ban Chỉ đạo đổi mới, 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; thành lập Hội đồng giải thể và tiến hành 

thực hiện giải thể bắt buộc đối với các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả, hoạt 

động trên hình thức, đã ngừng hoạt động thuộc địa bàn quản lý; chỉ đạo và đôn 

đốc các phòng Tài chính - Kế hoạch khẩn trương tiến hành các thủ tục liên quan 

để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký các hợp tác xã này. 

Tiếp tục huy động và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Nông 

dân tỉnh, Hội phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn thanh niên trong 

việc đẩy mạnh thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, thúc đẩy phát triển kinh tế 

tập thể. 

(Phụ lục 1,2,3 chi tiết kèm theo) 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi: 

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, Trung tâm TH-CB;              

- Lưu: VT, KT (VTD).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Hải 
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