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THÔNG BÁO 

Kết luận Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh  

với các Hợp tác xã năm 2022 

            

Ngày 19/12/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang 

thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh với các Hợp tác xã năm 2022; cùng dự Hội nghị có đại diện 

lãnh đạo các sở, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Sở 

Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ; Ban 

Dân tộc; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế 

tỉnh; Trung tâm xúc tiến đầu tư; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

Tỉnh đoàn Thanh niên; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố; Hội nghị đã gặp gỡ, đối thoại với 150 Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn toàn tỉnh; 

Qua trao đổi, thảo luận về hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX, 

vai trò, nhiệm vụ của Liên minh HTX cũng như nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:   

1. Đối với các HTX 

a) Chủ động tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã 

theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy sức mạnh của 

từng thành viên, bình đẳng trong quản lý hợp tác xã, từng bước quản trị hiện đại, 

có khả năng cạnh tranh và thích nghi với thay đổi của thị trường; phát huy nội lực 

đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng 

cao năng lực, trình độ, đội ngũ cán bộ quản trị HTX, đặc biệt là người đứng đầu. 

 b) Tích cực thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật 

mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị trong các ngành, lĩnh 

vực có lợi thế của tỉnh như: nông, lâm nghiệp, thủy sản, vận tải, tín dụng… chú 

trọng các mô hình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng, 

du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, 

văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng 

đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. 
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c) Nghiêm túc tuân thủ hoạt động theo đúng các Quy định của Luật HTX 

2012; tích cực chủ động, tranh thủ sự tư vấn, hỗ trợ của các cấp, các ngành về 

nguồn vốn, về xúc tiến thương mại, đặc biệt là về đào tạo tập huấn nâng cao năng 

lực quản trị của cán bộ quản lý HTX. 

2. Đối với Liên minh HTX tỉnh 

a) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết 

luận của Trung ương Đảng, của Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh 

tế tập thể, HTX, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng 

cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Luật HTX năm 2012 (sửa đổi), 

nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, thành viên, người lao động trong 

các HTX về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước 

đối với phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX; sản xuất hàng hoá 

theo chuỗi giá trị, chuỗi liên kết; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao  năng lực cạnh 

tranh của sản phẩm hàng hóa, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng của tỉnh. 

b) Chủ động tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, củng cố và tăng 

cường cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, đổi mới phương thức tổ chức và hoạt 

động của Liên minh HTX tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn hỗ trợ cho 

các HTX thành viên. Tăng cường vận động hướng dẫn thành lập các HTX và phát 

triển thành viên Liên minh HTX tỉnh. 

c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phối hợp với các 

sở, ban, ngành đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các 

hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho các HTX. 

d) Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các thành viên, tạo sự gắn kết 

giữa thành viên với Liên minh HTX tỉnh. Chú trọng triển khai phát động các 

phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị thành viên, tổ chức tổng kết kịp thời 

các mô hình HTX điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trên cơ sở đó nhân rộng 

trong toàn tỉnh. Tăng cường năng lực hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường 

vụ, Ủy ban kiểm tra và cơ quan Liên minh HTX tỉnh phù hợp với Điều lệ Liên 

minh HTX tỉnh, theo hướng sâu sát cơ sở và mang đến cho thành viên nhiều lợi 

ích thiết thực. 

đ) Có giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về hợp tác xã, liên 

thông để phục vụ hỗ trợ hợp tác xã về quản trị, thông tin thị trường, khoa học công 

nghệ, tư vấn pháp luật, chính sách, đào tạo, giao dịch thương mại điện tử, liên 

doanh, liên kết góp phần thực hiện có hiệu hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số năm 

2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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3. Đối với các ban, sở, ngành thuộc tỉnh 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 

30/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang  về Đề án củng cố, đổi mới và 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/06/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong 

giai đoạn mới”. Trong đó: 

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại 

các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh theo Quyết 

định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng tổng 

kết thực tiễn, tổ chức tốt công tác xây dựng các điển hình tiên tiến để nhân rộng 

mô hình, từ đó rút ra kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời đảm bảo phát triển HTX 

mang tính hiệu quả, bền vững. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và có phương án xử lý giải quyết 

dứt điểm các hợp tác xã yếu kém, đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa 

chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và hướng dẫn của các Bộ, 

ngành Trung ương; phối hợp xử lý giải quyết dứt điểm 42/123 HTX yếu kém, đã 

ngừng hoạt động và các HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX năm 

2012, giải quyết dứt điểm nợ tồn đọng kéo dài trong hợp tác xã (nợ nhà nước, nợ 

ngân hàng, nợ các tổ chức kinh tế khác, nợ thành viên, thành viên nợ hợp tác xã...); 

giải quyết rõ ràng, minh bạch các quan hệ về tài sản của hợp tác xã, đặc biệt là 

những tài sản liên quan đến đất đai.  

3.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể phát triển sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa, xây dựng và phát triển các liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 

phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo các cơ chế, chính sách của tỉnh như: 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, sản 

phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chính sách hỗ trợ 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chính sách khuyến khích phát 

triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ...việc triển khai các chính sách phải sát với nhu 

cầu của các hợp tác xã và phát huy, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, 

các thành phần kinh tế tham gia để hỗ trợ, liên kết, hợp tác phát triển kinh tế tập 

thể,  hợp tác xã... rà soát, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc 

tiếp cận các chính sách của các đối tượng thụ hưởng trong đó có các hợp tác xã. 
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b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn và hỗ trợ các tổ 

chức kinh tế tập thể ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ về giống, 

công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản, chế biến; nghiên cứu, chuyển giao, phát 

triển công nghệ sản xuất; xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm 

chủ lực, đặc sản của địa phương, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực 

cạnh tranh cho sản phẩm của các tổ chức kinh tế tập thể. 

3.3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố hoàn thành hồ sơ, thủ tục, trình tự và tham mưu với Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt Hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

giai đoạn 2021-2030, đảm bảo tích hợp đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh 

và quy hoạch quốc gia, trong đó bố trí quỹ đất cho các tổ chức kinh tế tập thể thuê. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; tạo 

điều kiện thuận lợi để tổ chức kinh tế tập thể tiếp cận nguồn lực đất đai; ưu đãi 

thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư 

theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức kinh tế tập thể chưa được hỗ trợ 

thuê đất có dự án sản xuất, kinh doanh; giảm tối đa các thủ tục hành chính cho tổ 

chức kinh tế tập thể khi thực hiện quyền của người sử dụng đất. 

3.4. Sở Tài chính: Tham mưu bố trí ngân sách thực hiện các chính sách của 

tỉnh, bố trí vốn điều lệ đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước cho 

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh để các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn vay từ 

quỹ theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính 

phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. 

3.5. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và  Phát 

triển nông thôn 

a)  Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng hợp 

tác đầu tư, cung cấp thông tin thị trường, chú trọng thị trường xuất khẩu. Triển 

khai thực hiện có hiệu quả Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại. Kết 

nối, hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư, hội 

chợ triển lãm để giới thiệu, quảng bá sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước, 

trong đó chú trọng sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền 

thống của địa phương có thế mạnh hướng đến xuất khẩu. Hỗ trợ công bố thông tin 

về kế hoạch, chương trình, dự án, thông tin chỉ dẫn kinh doanh, tín dụng, thị trường, 

sản phẩm, công nghệ, các thông tin khác theo nhu cầu của tổ chức kinh tế tập thể trên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của các Sở, ban, ngành, địa phương. 

b) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho các tổ chức kinh tế tập thể nâng 

cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại, kỹ năng quản trị kinh doanh, tổ chức mạng 

lưới bán lẻ, kỹ năng vận dụng thương mại điện tử trong kinh doanh nhằm nâng  

cao năng lực về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-45-2021-nd-cp-thanh-lap-to-chuc-hoat-dong-cua-quy-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-469454.aspx
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3.6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành 

hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số vào hoạt động 

sản xuất, kinh doanh theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. 

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

a) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh chủ động xử lý giải quyết dứt 

điểm các HTX yếu kém, đã ngừng hoạt động và các HTX chưa chuyển đổi, tổ 

chức lại theo Luật HTX năm 2012, giải quyết dứt điểm nợ tồn đọng kéo dài trong 

hợp tác xã đối với các Hợp tác xã trên địa bàn. 

b) Quan tâm hơn nữa tới các HTX, nhanh chóng giải quyết các vướng mắc 

của các HTX theo thẩm quyền và chủ động đề xuất những cơ chế chính sách nhằm 

thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển; gắn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế tập thể, hợp tác xã với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là 

trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển hợp tác xã gắn với tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

c) Tổ chức xây dựng liên kết đối với những sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản 

phẩm tiềm năng có giá trị cao tại địa phương và sản phẩm OCOP. Xây dựng liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp, 

tổ hợp tác, các hộ nông dân và các hợp tác xã khác góp phần nâng tỷ lệ giá trị sản 

phẩm nông lâm nghiệp thủy sản được sản xuất dưới các hình thức hợp tác và liên kết. 

5. Giao Liên minh HTX tỉnh theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện 

các nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị; định 

kỳ báo cáo và tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo hiệu quả với Ủy ban nhân 

dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận:         
- Thường trực Tỉnh uỷ  
- Thường trực HĐND tỉnh    (báo cáo);    
- Đoàn ĐBQH tỉnh     
- Chủ tịch UBND tỉnh;            
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành;  
- UBND huyện, thành phố; 
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Các Trưởng phòng khối NCTH; 
- Lưu: VT, KT (Toản). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

       

 

 

Nguyễn Thanh 



6 

 
VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Ngày 24/12/2022 

 

Trình xin ý kiến đồng chí:  Nguyễn Thế Giang -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh  . 

Người trình: Phan Quốc Toản - Chuyên viên Phòng Kinh tế. 

Tóm tắt nội dung trình: V/v Thông báo kết luận hội nghị gặp gỡ HTX năm 2022. 

Văn bản của cơ quan đề nghị:  

Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo:   

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình: Căn cứ nội dung thảo luận và kết luận 

Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh và các HTX năm 2022 .  

Chuyên viên báo cáo và đề xuất: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo kết luận 
Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh và các HTX năm 2022 ./. 

(Có dự thảo văn bản kèm theo) 

Trân trọng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí./. 

Người 

trình ký 

Ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo VP  UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2021) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......  
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Lãnh đạo 

VP ký 

Ý kiến phê duyệt của Chủ tịch  UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2021) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....  
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......  
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-03T11:17:30+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Tạ Văn Dũng<tavandung-tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-03T11:17:41+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




