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V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị số 
12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của  

Thủ tướng Chính phủ 

 

 
    Kính gửi: 

  - Các sở, ban, ngành tỉnh; 
            - UBND các huyện, thành phố. 
                                    

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, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
tiếp tục tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh, đổi mới 
công tác vận động, tuyên truyền tới các thành viên hợp tác xã, cán bộ, công chức 
và cộng đồng dân cư trên địa bàn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hợp tác 
xã trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh hiện nay, nhất là vai trò của hợp tác xã trong 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,  chương trình 
hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn của tỉnh. Tiếp tục tổ 
chức tập huấn, tuyên truyền về Luật Hợp tác xã năm 2012 và  văn bản hướng dẫn 
thực hiện Luật, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ 
phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 
15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách khuyến khích ưu đãi hỗ 
trợ đầu tư do tỉnh ban hành. Chủ động tiếp cận tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của 
hợp tác xã để kịp thời đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, hỗ trợ hợp 
tác xã giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, tạo điều 
kiện tốt nhất cho hợp tác xã phát triển. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước 
về kinh tế tập thể, hợp tác xã; bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực 
hiện việc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;  theo dõi tình hình hoạt động 
của hợp tác xã, là đầu mối thực hiện chế độ thông tin báo cáo tình hình phát triển, 
hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã theo định kỳ. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong 
việc thực hiện các quy định pháp luật về hợp tác xã, thủ tục đăng ký chuyển đổi 
các hợp tác xã sang doanh nghiệp và các loại hình kinh tế khác; kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối 
hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật 
về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, kịp thời phát hiện để kiến nghị biện pháp xử 
lý theo quy định; thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với hợp tác 
xã trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nhu 
cầu kế hoạch và phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ đầu tư hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 
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thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020, thực 
hiện chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2017-2020 đảm bảo có sự lồng ghép kế hoạch vốn với thực hiện 
các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan 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. Hướng dẫn xây dựng mô hình hợp tác xã nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất gắn với 
tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ hợp tác xã 
nhằm nâng cao chất lượng liên kết rộng rãi phục vụ xây dựng nông thôn mới; hỗ 
trợ đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý hợp tác xã hoạt 
động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp tục tổ chức thực hiện thí điểm mô hình 
đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp 
tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.  

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn về  
quản lý, sử dụng kinh phí thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai 
đoạn 2015-2020, về định mức hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã. Cân 
đối bố trí vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện thí điểm mô hình đưa 
trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; thực hiện xây dựng mô hình 
điểm hợp tác xã sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm có 
sự liên kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2017-2020. Cân đối, bố trí vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 
tỉnh phù hợp với khả năng ngân sách tỉnh và sự phát triển kinh tế hợp tác, hợp 
tác xã trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ 
quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Thông tư liên tịch 
số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - 
Bộ Nội vụ. 

6. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ, 
hướng dẫn các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tham gia các chương 
trình hội chợ, xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. 

7. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ 
trợ, hướng dẫn hợp tác xã đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh hợp tác xã nhất là về xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn 
địa lý, chỉ dẫn tập thể cho sản phẩm đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường. 

 8. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí 
của tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật về hợp tác xã, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho hợp tác xã 
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hoạt động sản xuất trên địa bản tỉnh đã được ban hành; 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 hợp tác xã và kinh tế 
tập thể trên địa bàn tỉnh.  

9. Liên minh Hợp tác xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy 
mạnh và đổi mới phương thức tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật 
hợp tác xã, lợi ích của hợp tác xã mang lại cho các thành viên để nâng cao nhận 
thức của người dân và các cấp, các ngành về hợp tác xã kiểu mới. Tuyên truyền, 
tư vấn hỗ trợ thành lập, phát triển hợp tác xã, bồi dưỡng cán bộ thành viên hợp 
tác xã; xây dựng hợp tác xã kiểu mới, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản 
phẩm theo chuỗi giá trị; xúc tiến thương mại và hỗ trợ hợp tác xã vay vốn từ 
Quỹ phát triển hợp tác xã trong phạm vi đối tượng thành viên của Liên minh hợp 
tác xã. Tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua 
trong các hợp tác xã; tổ chức triển khai có hiệu quả đề án tuyên truyền phổ biến 
pháp luật cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, thành viên và người lao động trong hợp 
tác xã. 

10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường tuyên truyền phổ 
biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tới hợp tác xã, tổ 
hợp tác mới thành lập trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, tổ chức đào tạo nghề cho lao 
động hợp tác xã, tổ hợp tác gắn liền với đào tạo nghề cho lao động nông thôn; 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ thực hiện các quy định của pháp luật đối với người 
lao động trong các hợp tác xã, tổ hợp tác về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm thất nghiệp. 

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 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín 
dụng triển khai các chính sách tín dụng đối với hợp tác xã, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.  

13. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 
tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình, các cá nhân, tập thể có đủ điều 
kiện liên doanh, liên kết để thành lập hợp tác xã theo quy định; tuyên truyền, 
phổ biến các chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp tác xã đang triển khai thực hiện trên 
địa bàn tỉnh đến từng hợp tác xã, người dân. Tập trung rà soát, xác định cụ thể 
từng hợp tác xã để triển khai các biện pháp xử lý dứt điểm các hợp tác xã không 
hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không đảm bảo tổ chức và hoạt động 
theo quy định của Luật Hợp tác xã. Xây dựng mô hình hợp tác xã điển hình phù 
hợp với tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của huyện, thành phố. Hỗ trợ Hội 
Liên hiệp phụ nữ các huyện xây dựng kế hoạch hằng năm triển khai các hoạt 
động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2020.  
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14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội 
tỉnh (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao 
động, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh) theo chức năng nhiệm vụ của 
mình tiếp tục vận động tuyên truyền về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hợp 
tác xã trong điều kiện mới đối với các thành viên trong tổ chức Hội và nhân dân, 
phối hợp tập huấn văn bản pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, hướng dẫn 
thành lập các mô hình kinh tế tập thể. Hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tăng cường tuyên truyền, vận động 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, liên hiệp 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./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
-  TT Tỉnh ủy; 
-  Lãnh đạo HĐND tỉnh; 
-  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, 
Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động 
tỉnh, Tỉnh đoàn LS; 
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh; 
- Thành viên BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh;  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD).  

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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