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KẾ HOẠCH 

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 

 

 

Thực hiện Công văn số 1294/SKHĐT-ĐKKD ngày 03/8/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập 

thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) năm 2022, UBND huyện Hữu Lũng xây dựng kế 

hoạch phát triển KTTT, HTX năm 2022 như sau: 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NĂM 2021 

 

 I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NĂM 2021 

 1. Các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX 

a) Về số lượng, doanh thu, thu nhập của HTX, Tổ hợp tác (THT) 

- Về HTX: 

+ Số lượng HTX ước thực hiện đến 31/12/2021 là 34 HTX, đạt 113% chỉ 

tiêu kế hoạch năm 2021, trong đó: Số lượng HTX đang hoạt động là 30 HTX, 

ngừng hoạt động là 04 HTX. 

+ Số HTX thành lập mới trong năm là 02 HTX. 

+ Doanh thu bình quân của HTX ước đạt 2.000 triệu đồng/năm, lãi bình 

quân 1 HTX ước đạt 250 triệu đồng/năm. 

+ Số HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2021 là 17 HTX. 

- Về THT: 

 + Số lượng THT ước thực hiện đến 31/12/2021 có 24 THT, đạt 72,73% chỉ 

tiêu kế hoạch năm 2021, trong đó: số lượng THT đang hoạt động là 24 THT. 

 + Doanh thu bình quân của THT ước đạt là 300 triệu đồng/năm, lãi bình 

quân của THT là 50 triệu đồng/năm. 

+ Các THT đều hoạt động có hiệu quả, trong đó có 01 THT hoạt động trong 

lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 23 THT hoạt động trong lĩnh vực 

nông, lâm nghiệp. 

b) Về thành viên, lao động của HTX, THT 

- HTX: Tổng số thành viên của HTX (đang hoạt động) trên địa bàn huyện 

hiện nay là 360 thành viên, trong đó có 11 thành viên mới. Số lao động thường 
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xuyên trong HTX là 360 người, trong đó số lao động là thành viên HTX là 360 

người. 

- THT: Tổng số thành viên hiện nay là 155 thành viên, tổng số lao động 

thường xuyên là 155 người, trong đó lao động thường xuyên là thành viên tổ hợp 

tác là 155 người. 

c) Về trình độ cán bộ quản lý 

- HTX: Tổng số cán bộ quản lý của HTX là 90 người, trong đó: Số cán bộ 

quản lý có trình độ sơ cấp, trung cấp là 51 người chiếm 56,67%; số cán bộ quản lý 

có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 22 người chiếm 24,44%; trình độ khác 17 

người, chiếm 18,89%. 

- THT: Tổng số cán bộ quản lý của 24 THT trên địa bàn huyện là 48 người, 

trong đó: Số cán bộ quản lý có trình độ sơ cấp, trung cấp là 14 người, chiếm 

29,2%; Số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học trở lên là 24 người, chiếm 

50%; trình độ khác 10 người, chiếm 20,8%. 

2. Đánh giá theo lĩnh vực 

         2.1. Lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thủy sản 

- HTX: Có 28 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (02 HTX thành 

lập mới), trong đó: Đang hoạt động 27 HTX và ngừng hoạt động 01 HTX. 

Tổng số thành viên, người lao động là 465 (34 thành viên ở 01 HTX ngừng 

hoạt động). Hoạt động của các HTX trong lĩnh vực này chủ yếu là trồng trọt (cây 

ăn quả, rau, củ, quả...), chăn nuôi, dịch vụ tổng hợp nông, lâm nghiệp (dịch vụ 

cung ứng vật tư, phân bón, giống cây trồng, thuốc trừ sâu…). 

- THT: Có 23 THT đang hoạt động. Hoạt động của các THT chủ yếu trong 

lĩnh vực dịch vụ tưới tiêu đồng ruộng, Số thành viên THT là 155 người, số lao 

động thường xuyên là 155 người. 

2.2. Lĩnh vực Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp 

- HTX: Có 02 HTX trong đó: Có 01 HTX đang hoạt động và 01 HTX ngừng 

hoạt động; số thành viên, người lao động là 16. 

- THT: Có 01 THT hoạt động, chủ yếu là làm nón lá, số thành viên THT là 

21 thành viên, lao động thường xuyên trong THT là 21 người. 

2.3. Lĩnh vực xây dựng: Có 02 HTX hoạt động trong lĩnh vực khai thác, 

sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, thi công xây dựng công trình, trong đó: Đang 

hoạt động 01, ngừng hoạt động 01. Số lượng thành viên là 34 người, số lao động 

thường xuyên trong HTX là 34 người. 

2.4. Lĩnh vực giao thông, vận tải: Số lượng HTX là 02, trong đó 01 HTX 

đang hoạt động và 01 HTX ngừng hoạt động. Số lượng thành viên của HTX là 14 

người, số lượng lao động thường xuyên của 02 HTX là 14 người. 

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

kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội) 
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- Về kinh tế: KTTT, HTX đã từng bước đổi mới về tổ chức, nội dung và 

phương thức hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn trong cơ chế thị trường và hội 

nhập quốc tế. Đã có thêm nhiều THT, HTX được thành lập mới, đa dạng về đối 

tượng tham gia, lĩnh vực và địa bàn hoạt động, theo các nguyên tắc cơ bản về tổ 

chức và hoạt động của mô hình HTX kiểu mới “tối đa hóa lợi ích cho thành viên” 

làm mục tiêu hoạt động. 

Vai trò tự chủ được đề cao, thành viên tham gia một cách tự nguyện. Nhiều 

HTX đã xây dựng được phương án hoạt động phù hợp với điều kiện của địa 

phương, huy động được sự tham gia đóng góp của đông đảo thành viên. Nhiều 

HTX hoạt động hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần 

phát triển kinh tế của địa phương.  

- Về chính trị, văn hóa, xã hội: Các HTX đã tham gia tích cực vào các 

Chương trình mục tiêu quốc gia, tham gia xây dựng nông thôn mới; đóng góp tích 

cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần bảo đảm 

an sinh xã hội, là nòng cốt trong việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

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

TRIỂN KTTT 

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

- UBND huyện Hữu Lũng thường xuyên tổ chức triển khai thực hiện việc 

tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà 

nước về KTTT đến người dân bằng nhiều hình thức khác nhau cụ thể như: Lồng 

ghép nội dung tuyên truyền mô hình KTTT mới theo luật HTX năm 2012 trong 

các cuộc họp thôn, xã; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền hình của 

huyện... chỉ đạo UBND các xã, cơ quan chuyên môn đẩy mạnh hoạt động kiểm 

tra, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho HTX, THT, hướng dẫn các HTX thực hiện 

đúng các quy định của Luật HTX, chế độ quản lý tài chính.  

- UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 05/8/2020 

về phát triển kinh tế tập thể năm 2021; Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 

05/8/2020 về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 

32/KH-UBND ngày 29/01/2021 về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Đồng thời tổ chức tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung cơ bản của Luật HTX năm 

2012 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các cơ chế chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

2. Công tác quản lý của nhà nước về KTTT 

- Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện 

được thành lập năm 2012 (tại Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 28/3/2012) và 

được  kiện toàn vào các năm 2016, 2021 (tại Quyết định số 1134/QĐ-UBND ngày 

08/4/2016 và Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND huyện). 

Ban Chỉ đạo hoạt động theo quy chế đã ban hành, trong đó có sự phân công nhiệm 
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vụ cụ thể cho từng thành viên, giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan 

thường trực của Ban Chỉ đạo. 

- Việc bố trí sắp xếp cán bộ theo dõi KTTT, HTX: Bố trí 01 cán bộ của 

phòng Tài chính - Kế hoạch phụ trách lĩnh vực để tham mưu cho UBND huyện 

trong việc xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về KTTT, HTX trên địa bàn 

huyện. 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo về HTX cơ bản đảm bảo theo quy định tại 

Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 (Điều 24, 25) của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của 

HTX; Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT. 

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi hợp tác xã 

 Năm 2021 ước thực hiện việc hỗ trợ cho 15 hợp tác xã với tổng số tiền hỗ 

trợ là 5.652 triệu đồng cho chương trình Na VietGAP, Cam VietGAP, hỗ trợ phân 

bón, cây giống lâm nghiệp, hỗ trợ tập huấn, bồ dưỡng, thành lập mới HTX gồm:  

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Số lượng cán bộ HTX, thành 

viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng: 300 người, số kinh phí hỗ trợ là 12 triệu đồng. 

- Hỗ trợ về ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới: Hỗ trợ cho 10 

HTX, số kinh phí hỗ trợ là 4.000 triệu đồng. 

- Hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường: Hỗ trợ cho 02 HTX, số 

kinh phí là 100 triệu đồng. 

- Hỗ trợ thành lập mới HTX: Hỗ trợ cho 2 HTX với kinh phí hỗ trợ là 40 

triệu đồng. 

- Hỗ trợ về chế biến sản phẩm: Hỗ trợ cho 01 HTX với kinh phí hỗ trợ là 

1.500 triệu đồng. 

III. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế: 

- Trên địa bàn vẫn còn tồn tại HTX hoạt động kém hiệu quả, thành lập mang 

tính hình thức, mô hình quản lý chậm đổi mới, một số HTX không hoạt động 

trong thời gian dài nhưng vẫn còn tồn tại trên sổ sách. 

- Sự phát triển không đồng đều giữa các HTX, giữa khu vực thị trấn và các 

xã vùng khó khăn ngày càng biểu hiện rõ rệt; nhiều HTX quy mô nhỏ, nguồn lực 

bị phân tán, khả năng cạnh tranh thấp, năng lực kinh doanh còn hạn chế trong các 

khâu từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; việc liên kết và phát triển sản xuất kinh 

doanh ở một số HTX còn yếu và chưa bền vững; trên địa bàn huyện chưa hình 

thành các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

- Việc triển khai thực hiện chấm điểm và xếp loại HTX theo quy định chưa 

đạt kết quả, các HTX chưa phối hợp trong thực hiện chế độ thông tin báo cáo. 

2. Nguyên nhân 
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- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều HTX phải ngừng sản xuất 

kinh doanh, không bán được sản phầm, không có doanh thu, thiệt hại về kinh tế là 

rất lớn. Bên cạnh đó, các tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu cũng làm ảnh 

hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX. 

- Trình độ, năng lực quản trị của một số cán bộ quản lý HTX chưa cao, hạn 

chế trong việc đưa ra chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo cơ chế mới và áp dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Một số HTX được thành lập 

còn mang tính chủ quan do yêu cầu để đạt tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, 

chưa xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong sản xuất của thành viên. Việc tuyên truyền, 

vận động tự nguyện giải thể đối với các HTX không hoạt động chưa đạt hiệu quả cao; 

chế tài xử lý đối với các HTX không hoạt động còn nhiều bất cập. 

- Một số cấp ủy, chính quyền ở xã chưa thực sự quan tâm, hỗ trợ HTX trong 

tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nhiều HTX chưa thực sự chủ động, 

dám nghĩ, dám làm trong việc đổi mới hoạt động, chưa thực hiện tốt việc huy 

động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong thành viên HTX; khả năng tiếp 

cận, huy động nguồn lực từ thị trường còn hạn chế. Các HTX không có cán bộ 

chuyên trách về mảng thị trường, thiếu kiến thức kinh doanh, do đó chưa chủ động 

trong việc tìm kiếm, kết nối thị trường; bên cạnh đó, do quy mô sản xuất còn nhỏ, 

lẻ và sản phẩm có độ đồng đều không cao nên khó hình thành các chuỗi liên kết. 

- Việc theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX, THT của một số 

cơ quan chuyên môn phụ trách chưa được thường xuyên và kịp thời. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị UBND tỉnh: Tạo điều kiện về cơ chếquản lýđất đaiđể các 

HTX trên địa bàn dễ dàng tiếp cận nguồn đất làm nguyên liệu phục vụ sản xuất 

cây giống lâm nghiệp; quan tâm bố trí, hỗ trợ về nguồn vốn đầu tư để các HTX 

mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm... Tiếp tục tạo điều 

kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách áp dụng trong thực tế nhằm tạo được động lực 

thúc đấy mạnh mẽ việc phát triển HTX, THT. 

2. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng cường công tác tập huấn, bồi 

dưỡng, tuyên truyền cho cán bộ quản lý HTX và thành viên các HTX; tạo điều 

kiện để các HTX được học tập kinh nghiệm của mô hình quản lý, sản xuất, kinh 

doanh tiêu biểu, điển hình, tiên tiến của các HTX khác trong và ngoài tỉnh.Khuyến 

khích, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đồng hành cùng các HTX từ khâu sản 

xuất, chế biến đến tiêu thụ sảm phẩm. 

3. Đề nghị Sở Công thương: Xem xét, kiến nghị các cơ quan liên quan hỗ 

trợ các HTX trong việctiếp cận và giữ ổn địnhnguồn điệnphục vụ sản xuất, kinh 

doanh.Tăng cường các hoạt động hỗ trợ HTX về giới thiệu, quảng bá sản phẩm, 

truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu, mở rộng thị 

trường tiêu thụ, tìm kiếm các đối tác để thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩ 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX NĂM 2022 
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I. DỰ BÁO NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm của các cấp và các ngành của tỉnh cũng như sự chỉ đạo 

của Huyện ủy, HĐND huyện và sự quan tâm của chính quyền địa phương đến 

KTTT, HTX trên địa bàn huyện. 

- HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 đã tạo 

cơ hội thuận lợi cho các HTX tiếp cận được các chính sách ưu đãi của tỉnh trong 

phát triển sản xuất, kinh doanh. 

- Đã có những mô hình sản xuất kinh doanh của HTX hoạt động có hiệu 

quả, làm mô hình điểm để nhân rộng. 

- Trình độ quản lý và nhận thức của thành viên HTX, người lao động về 

Luật HTX và các chính sách có liên quan từng bước được nâng cao. 

2. Khó khăn 

- Một số chính sách hỗ trợ HTX chậm triển khai do vướng mắc trong thực tế 

áp dụng, chưa tạo động lực cho các HTX phát triển. 

- Nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của KTTT, HTX trong sự 

phát triển kinh tế - xã hội của một số cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, thiếu sự quan 

tâm chỉ đạo thực hiện. 

- Năng lực nội tại của một số HTX cả về vốn, cơ sở vật chất, nguồn nhân 

lực, trình độ quản lý còn yếu và thiếu. Đội ngũ cán bộ quản lý của một số ít HTX 

chưa năng động trong tổ chức sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, tìm kiếm thị 

trường, liên doanh, liên kết để tạo sức mạnh… nên chưa tạo được sự phát triển 

mạnh mẽ trong khu vực kinh tế này. 

II. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN KTTT, HTX 

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách và pháp luật của Nhà nước về KTTT, HTX đến các tổ chức chính trị, tổ 

chức kinh tế và toàn thể nhân dân; nâng cao vai trò, vị trí của khu vực KTTT, 

HTX trong nền kinh tế. 

2. Rà soát công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó tính đến 

chỉ tiêu sử dụng đất để bố trí quỹ đất cụ thể đáp ứng việc giao đất, cho thuê đất đối 

với HTX. Đẩy mạnh công tác quy hoạch phát triển quy hoạch vùng thuôc̣ các liñh 

vưc̣, nhất là liñh vưc̣ sản xuất nông nghiệp; tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp là một 

trong những điều kiện tiền đề, có tính chất quyết định đến việc tạo điều kiện cho 

hình thành và phát triển HTX. 
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3. Thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động của HTX, THT. Chú trọng quy hoạch vùng để phát triển các sản phẩm 

nông nghiệp chủ lực, các sản phẩm chế biến công nghệ cao, chế biến sâu, là sản 

phẩm chủ lực, OCOP, VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, ... của huyện, sản xuất theo 

chuỗi giá trị. 

4. Khuyến khích phát triển KTTT trên các ngành nghề, lĩnh vực của nền 

kinh tế; các hình thức mở rộng quy mô thành viên; ứng dụng khoa học công nghệ 

phục vụ sản xuất, kinh doanh; sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết với doanh 

nghiệp; bảo đảm lợi ích thành viên... 

5. Tiếp tục củng cố những hợp tác xã còn yếu, phát huy các hợp tác xã đã và 

đang hoạt động có hiệu quả cao, nhân rộng và lấy mô hình điểm của HTX làm ăn 

có hiệu quả cao cho các hợp tác xã khác học tập kinh nghiệm. Nâng cao hiệu quả 

đóng góp của khu vực KTTT vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo một 

cách bền vững. 

III. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và 

khả năng thích nghi trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư và dịch bệnh, biến đổi khí hậu; tăng cường vai trò nòng cốt trong 

các hoạt động tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. 

IV. MỘT SỐ MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Số lượng HTX được thành lập mới: 02 HTX. 

2. Số lượng thành viên HTX: 444 thành viên. Trong đó, số thành viên mới 

là 14 thành viên. 

3. Doanh thu bình quân của HTX: 03 tỷ đồng/năm. 

4. Lãi bình quân một HTX đạt: 300 triệu đồng/năm. 

5. Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX: 70 

triệu đồng/năm. 

6. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đạt trình độ sơ cấp, trung cấp: 59%. 

7. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX đạt trình độ cao đẳng, đại học: 26%. 

8. Tỷ lệ xếp loại HTX (tốt, khá, trung bình, yếu theo Thông tư số 

01/2020/TTBKHĐT): Tốt 30%, khá 50%, trung bình 20%. 

V. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KTTT NĂM 2022 

1. Công tác tuyên truyền, tập huấn các chính sách, văn bản mới ban 

hành và nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về KTTT, 

HTX. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn Luật HTX năm 2012 nhằm thống nhận 

thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân về bản chất của 
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HTX và các quy định trong Luật HTX năm 2012, cũng như nâng cao trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ HTX, thành viên HTX (Dự kiến số lượng người 

được tập huấn: 300 người; kinh phí thực hiện 12 triệu đồng). 

- Thực hiện thí điểm đưa cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc 

cho các HTX theo tinh thần của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh. 

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

HTX 

- Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ 

trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019. Phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn tháo gỡ khó khăn về tiếp cận 

vốn; đề xuất, kiến nghị với cấp trên xem xét, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách 

đối với đất đai, cơ sở hạ tầng cho các HTX. 

- Quan tâm hỗ trợ kịp thời khu vực KTTT, HTX về tài chính, về phân 

phốivà tiêu thụ sản phẩm trong thời gian phong tỏa, giãn cách do dịch bệnh. Tạo 

điều kiện, ưu tiên về cơ chế, chính sách để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của khu vực KTTT, HTX trong trạng thái bình thường mới. 

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ HTX về giới thiệu, quảng bá sản phẩm, 

truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu hàng hoá, thương hiệu, mở rộng thị 

trường tiêu thụ, tìm kiếm các đối tác để thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm. 

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể 

- Tiếp tục duy trì hoạt động của các HTX làm ăn có hiệu quả, nhân rộng và 

lấy mô hình điểm của HTX làm ăn có hiệu quả cao cho các HTX khác học tập 

kinh nghiệm. Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các HTX hoạt động kém hiệu quả. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đối 

với các HTX thành lập mới; xem xét, đề xuất phương án xử lý đối với các HTX đã 

ngừng hoạt động. 

- Phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX gắn chặt với nhu cầu của 

các thành viên, hoạt động có hiệu quả góp phần giải quyết công ăn việc làm cho 

người lao động đồng thời việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể phải gắn với 

chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế xã hội 

trên địa bàn huyện. 

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

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò quản lý của 

chính quyền từ huyện đến cơ sở trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả KTTT, HTX. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các HTX trong việc thực 

hiện Luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước. 
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- Nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển 

và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện, kịp thời kiện toàn khi có thay đổi. 

Thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công và giao 

nhiệm vụ cho cán bộ kiêm nhiệm về KTTT, HTX thực hiện tốt chức năng, nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về KTTT, HTX, đặc biệt ở khâu đăng ký HTX, theo dõi, 

giám sát các HTX trong việc thực hiện Luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước 

nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động cụ thể của HTX. 

5. Huy động các nguồn lực xã hội, các tổ chức đoàn thể tham gia thúc 

đẩy phát triển KTTT, HTX 

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong tham gia phát 

triển kinh tế tập thể thông qua khuyến khích thành lập mới, vận động thành viên 

tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác, hỗ trợ đưa cán bộ trẻ về làm việc tại tổ chức 

KTTT, tham gia bồi dưỡng, đào tạo cho KTTT, hợp tác xã. 

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn quan tâm và đẩy mạnh việc hỗ trợ các đoàn 

thể chính trị, xã hội tham gia thúc đẩy phát triển KTTT, HTX. Tiếp tục huy động 

các nguồn lực của địa phương tham gia hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng./. 

 

Nơi nhận:   
- Sở KH và ĐT tỉnh;   

- Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn;                                                             
- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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