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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  2766 /VP-KTTH     Lạng Sơn, ngày 19 tháng 7  năm 2018 

 

V/v hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho hợp
tác xã và thành lập hợp tác xã  

 

                                  

   
 

                                     Kính gửi:  
                                           - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

                                                    - Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 
                                                    - UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét các kiến nghị của hợp tác xã tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu 
năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 tại Liên minh Hợp tác xã 
tỉnh (tổ chức vào ngày 16/7/2018), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công cụ thể cán bộ đầu 
mối để hướng dẫn điều kiện, tiêu chí thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển kết 
cấu hạ tầng, chế biến sản phẩm của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong 
lĩnh vực nông nghiệp đảm bảo hiệu quả. 

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo, điều 
hành các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả, tính 
chủ động trong công tác hỗ trợ, tư vấn về thủ tục, lập phương án vay vốn ngân 
hàng của các hợp tác xã; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hợp tác xã tiếp 
cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng; triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi 
của nhà nước đối với hợp tác xã trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng. 

 3. UBND các huyện, thành phố: 

- Khẩn trương rà soát, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp huyện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các 
thành viên trong đó chú trọng tới vai trò, trách nhiệm của Trưởng Ban Chỉ đạo 
và cán bộ đầu mối trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã nhằm  kịp thời giải 
quyết và tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế tập thể. Thời gian hoàn thành, 
báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong tháng 7/2018. 

- Chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của hợp tác xã (các 
thủ tục về đất đai…) trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- UBND các huyện biên giới tiếp tục rà soát lại hoạt động các bến, bãi xe 
thuộc địa bàn quản lý, trên cơ sở đó phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên 
minh HTX tỉnh, các doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh bến, bãi để vận động 
thành lập các hợp tác xã (trong năm 2018) hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, 
bốc xếp hàng hóa; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.                                 
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Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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