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Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Thực hiện Công văn số 4626/BKHĐT-HTX ngày 09/7/2018 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019, Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa 
bàn tỉnh năm 2019, như sau: 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2018 

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, LH HTX, THT): 

- Về hợp tác xã: Kết quả rà soát, đánh giá  tình hình hoạt động 6 tháng đầu 
năm 2018, số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh là 194 HTX, trong đó: 21 HTX thành lập 
mới, 146 HTX đang hoạt động; 22 HTX đang tạm ngừng hoạt động; 5 HTX giải 
thể; ước trong năm 2018 số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh là 223 HTX, trong đó: 50 
HTX thành lập mới (đạt 100% kế hoạch giao đầu năm),146 HTX đang hoạt động, 
22 HTX đang tạm ngừng hoạt động, 5 HTX giải thể. Doanh thu bình quân ước đạt 
900 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong 
HTX khoảng từ 3,5 – 4,0 triệu đồng/người/tháng. Kết quả rà soát, hướng dẫn các 
hợp tác xã tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã hoặc chuyển đổi sang hình thức tổ chức 
khác đến nay có: 60/61 HTX hoàn thành chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật HTX 
năm 2012, 01 HTX chuyển đổi loại hình sang hình thức kinh doanh khác. 

- Tổ hợp tác: Trong 6 tháng đầu năm thành lập mới 17 THT, ước cả năm 
2018 thành lập mới 35 THT, tổng số THT đang hoạt động đến cuối năm 2018 là 
1.801 THT, đạt 100% kế hoạch giao đầu năm; doanh thu bình quân của 01 THT 
ước đạt 550 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân ước đạt 25 triệu đồng/năm, đạt 
100% so với kế hoạch. 
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- Liên hiệp hợp tác xã: Toàn tỉnh hiện có 02 LH HTX nông nghiệp; liên hiệp 
HTX lĩnh vực trồng trọt vốn điều lệ 800 triệu đồng; liên hiệp HTX tổng hợp vốn 
điều lệ 2.000 triệu đồng. Doanh thu bình quân của một liên hiệp HTX ước đạt 340 
triệu đồng/năm. Lợi nhuận bình quân một tổ hợp tác ước đạt 25 triệu đồng/năm. 

1. 2. Về thành viên, lao động của HTX, LH HTX, THT 

Tổng số thành viên của HTX đang hoạt động là 3.602 người, bình quân 01 
HTX có khoảng 18- 20 thành viên. Số lượng thành viên mới gia nhập là 500 thành 
viên. Lao động thường xuyên trong HTX là 4.989 người, trong đó lao động đồng 
thời là thành viên HTX là 3.000 người. 

Liên hiệp HTX lĩnh vực trồng trọt có 4 thành viên, liên hiệp HTX tổng hợp 
có 09 thành viên. Số lao động làm việc thường xuyên của LHHTX là 206 người. Số 
thành viên, lao động của THT là 7.126 người.  

1. 3. Về trình độ cán bộ quản lý của HTX, LH HTX, THT 

Tổng số cán bộ quản lý HTX là 680 người, trong đó: Số cán bộ quản lý HTX 
đã qua đào tạo đạt trình độ sơ, trung 450 người, số cán bộ quản lý HTX đã qua đào 
tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên 68 người, còn lại là chưa được đào tạo. 

2. Đánh giá theo lĩnh vực 

2.1. Lĩnh vực nông - lâm - nghiệp, thủy sản (118 HTX) 

Đến nay tổng số HTX nông nghiệp trên địa bàn là 118 HTX, trong đó có 106 
HTX đang hoạt động, có 12 HTX tạm ngừng hoạt động. Phân loại theo lĩnh vực 
hoạt động chính: 105 HTX nông lâm nghiệp, 13 HTX nuôi trồng thủy sản. Tổng số 
vốn điều lệ 112.654 triệu đồng, bình quân 954,7 triệu đồng/HTX. Tổng số thành 
viên của HTX là 2.148 người, bình quân 01 HTX có 18 thành viên. Hoạt động của 
một số HTX đã có sự gắn kết, sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản 
phẩm theo chuỗi giá trị tại địa phương; tích cực tìm kiếm thị trường, mạnh dạn đầu 
tư máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

2.2. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (13 HTX) 

Hiện có 09 HTX đang hoạt động, 04 HTX đang tạm ngừng hoạt động. Tổng 
số vốn điều lệ 14.515 triệu đồng, bình quân 1.116,5 triệu đồng/HTX. Tổng số thành 
viên của HTX là 158 người, bình quân 01 HTX có 12 thành viên. Các HTX duy trì 
hoạt động, tăng thu nhập cho thành viên, người lao động. 

2.3. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ và môi trường (29 HTX) 

Hiện tại có 29 HTX, trong đó có 28 HTX đang hoạt động chủ yếu các ngành 
nghề dịch vụ thương mại, bốc xếp vận chuyển hàng hóa, vật tư nông nghiệp, dịch 
vụ bến bãi, vệ sinh môi trường, chợ; 01 HTX tạm ngừng hoạt động. Tổng số vốn 
điều lệ 104.102 triệu đồng, bình quân 3.589,7 triệu đồng/HTX. Tổng số thành viên 
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của HTX là 351 người, bình quân 01 HTX có 12 thành viên. Chất lượng hoạt động 
của các HTX được nâng lên, chất lượng dịch vụ ngày càng phát triển, tạo việc làm 
và thu nhập ổn định cho thành viên HTX và người lao động.  

2.4. Lĩnh vực vận tải (18 HTX) 

Tính đến tháng 06/2018, trên địa bàn tỉnh có 18 HTX, với số vốn đăng ký 
56.543 triệu đồng, bình quân 3.141,2 triệu đồng/HTX, trong đó có 16 HTX đang 
hoạt động, 02 HTX tạm ngừng hoạt động, có 253 xã viên tham gia góp vốn vào 
hợp tác xã để kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thu nhập chính đáng cho hơn 
690 lao động, số lao động trong HTX. Các HTX ngày càng phát triển cả về quy 
mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Tỉ 
lệ cán bộ quản lý hợp tác xã qua đào tạo của các HTX vận tải (sơ cấp, trung cấp, 
cao đẳng, đại học, trên đại học) đạt tỷ lệ 75%,  bộ máy của các HTX đã được chú 
trọng hơn, bước đầu đã thu hút được lao động trẻ có trình độ chuyên môn tham gia, 
nhưng thành viên trong bộ máy quản lý của HTX còn kiêm nhiệm nhiều công việc 
nên hiệu quả công việc còn chưa cao.  

2.5. Lĩnh vực xây dựng (11 HTX) 

Tổng số HTX lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh là 11 HTX, với số vốn 
đăng ký 22.732 triệu đồng, bình quân 2.066,5 triệu đồng/HTX, tổng số thành viên 
của HTX là 94 người. Trong đó: 08 HTX đang hoạt động, 01 HTX tạm ngừng hoạt 
động; 02 HTX đang chờ giải thể. Một số các HTX có đăng ký tham gia lĩnh vực thi 
công xây dựng, hiện nay đang tạm dừng hoạt động do lĩnh vực thi công xây dựng 
thuộc loại hình kinh doanh có điều kiện, khi tham gia bắt buộc phải đủ năng lực, 
đáp ứng các điều kiện theo quy định về nhân lực, thiết bị,... do đó, các mô hình 
HTX thuộc lĩnh vực này gặp khó khăn trong đầu tư, phát triển. Trên thực tế, các 
HTX tham gia hoạt động thuộc lĩnh vực ngành quản lý chủ yếu có quy mô nhỏ, vốn 
đầu tư thấp; thiếu cán bộ quản lý, kỹ thuật và thợ lành nghề; đội ngũ lao động hầu 
hết không được đào tạo tại các trường chính quy hoặc các trung tâm dạy nghề, lao 
động chủ yếu là lao động thủ công, bán thủ công nên chất lượng chưa cao, do đó 
hiệu quả không cao, còn lúng túng trong triển khai thực hiện.  

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 

1.1. Tình hình triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến  

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã 2012 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành, Kế hoạch 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; Kế hoạch thực hiện 
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phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp 
tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới” tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; Chính sách đặc thù khuyến 
khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 
2017-2020. 

Tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt với các doanh nghiệp và hợp tác xã 
đầu năm; Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông 
nghiệp nông thôn. Tổ chức 01 lớp tập huấn Luật HTX năm 2012 và hướng dẫn 
thành lập HTX cho các sáng lập viên HTX và cán bộ cơ sở, số lượng học viên tham 
gia tập huấn 60 người; tổ chức được 03 lớp tuyên truyền hướng dẫn thành lập mới 
với 150 lượt người tham dự, tham dự chương trình hội chợ OCOP Hè - Quảng 
Ninh năm 2018.  

1.2. Về ban hành văn bản triển khai thực hiện Luật và chương trình, kế 
hoạch phát triển, hỗ trợ HTX 

Hoàn thành Kế hoạch 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 Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020 (Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 
24/3/2018 của UBND tỉnh); hoàn thành công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, 
phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh (Quyết định số 488/QĐ-UBND 
ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh); kiện toàn các thành viên Tổ chuyên viên 
giúp việc Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh 
(Quyết định số 41/QĐ- BCĐ ngày 26/3/2018 của Trưởng Ban chỉ đạo); kiện toàn 
Hội đồng quản lý hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 
360/QĐ-UBND ngày 13/02/2018); kiện toàn Ban Chỉ đạo  đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể của 11/11 huyện, thành phố; các huyện, thành phố 
thành lập bộ phận đầu mối trực tiếp theo dõi hướng dẫn tình hình triển khai thực 
hiện kinh tế tập thể trên địa bàn; hoàn thành Quy định thực hiện theo cơ chế một 
cửa liên thông đối với thủ tục lựa chọn giao doanh nghiệp/hợp tác xã quản lý chợ 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 06/4/2018); ban 
hành văn bản chỉ đạo và 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 văn bản chỉ đạo thực hiện các giải 
pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (văn bản số 263/UBND-KTTH ngày 
26/3/2018). Hoàn thành báo cáo về nhu cầu hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
cho hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 phục vụ Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Báo cáo số 143/BC-
UBND ngày 10/5/2018). 
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2. Công tác quản lý nhà nước về KTTT 

 Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể được các cấp ủy đảng, chính 
quyền từ cấp tỉnh đến cấp huyện quan tâm thực hiện. Hầu hết các đơn vị đã bố trí 
cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách tham mưu theo dõi về phát triển kinh tế tập 
thể; chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, báo cáo, giám sát thi hành Luật Hợp 
tác xã năm 2012. 

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Lạng 
Sơn (Ban Chỉ đạo) thường xuyên được kiện toàn. Trưởng ban là đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
Phó Trưởng ban là Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên 
quan. Chức năng của Ban Chỉ đạo giúp UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp 
giải quyết những công việc liên quan tới đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể tỉnh; phát triển và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của các 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký hoạt động theo Luật hợp tác xã và văn bản 
hướng dẫn hiện hành.  

UBND các huyện, thành phố: Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể 
được giao nhiệm vụ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, bố trí  01 
cán bộ phụ trách để theo dõi, quản lý kinh tế tập thể. 

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

3.1. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực HTX 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã cơ bản đáp ứng yêu cầu trang 
bị kiến thức chủ yếu về quản trị, kỹ năng quản lý, góp phần nâng cao trình độ, nhận 
thức, năng lực cho cán bộ quản lý, chuyên môn của hợp tác xã. Tổ chức 06 lớp tập 
huấn Luật HTX năm 2012 và hướng dẫn thành lập HTX cho các sáng lập viên 
HTX và cán bộ cơ sở, số lượng học viên tham gia tập huấn 370 người; phối hợp với 
Trường Bồi dưỡng cán bộ - Liên minh HTX Việt Nam mở lớp quản trị HTX cho 
cán bộ chủ chốt HTX với 40 người tham gia; tổ chức được 03 lớp tuyên truyền 
hướng dẫn thành lập mới với 150 lượt người tham dự, tham dự chương trình hội 
chợ OCOP Hè - Quảng Ninh năm 2018.  Rà soát, lựa chọn trí thức trẻ và hợp tác 
xã nông nghiệp có nhu cầu hỗ trợ nguồn nhân lực được đào tạo trình độ đại học, 
cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn nhằm thực hiện Kế hoạch 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 Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020. Kết quả đã có 10 HTX được 
UBND tỉnh phê duyệt danh sách trí thức trẻ về làm việc có thời hạn tại các HTX 
nông nghiệp (10 HTX xã với 10 trí thức trẻ, thời gian hỗ trợ là 03 năm, năm 2018 
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số kinh phí hỗ trợ là 331 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới). 

3.2. Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

Hỗ trợ các HTX tham gia xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tham gia 
Hội trợ xúc tiến thương mại các tỉnh bạn và tại Hà Nội từ ngày 18-20/5/2018 tại Hà 
Nội; tham dự chương trình hội chợ OCOP Hè - Quảng Ninh năm 2018; hỗ trợ 
quảng bá sản phẩm làm ra từ các HTX. Tổ chức tham quan học tập mô hình HTX 
điển hình và mô hình kinh doanh dịch vụ nông nghiệp tại một số tỉnh bạn. Hỗ trợ 
xây dựng thương hiệu, chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và tiêu thụ 
sản phẩm như: Quýt vàng Bắc Sơn, Chanh leo,  Măng tre Bát Độ,  sản xuất Na theo 
tiêu chuẩn Vietgap, Hồng không hạt, Bưởi... Hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mở 
rộng thị trường cho 02 HTX, số kinh phí hỗ trợ: 1.605 triệu đồng. 

3.3. Chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ 

Hỗ trợ các HTX tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ vào sản xuất, thay đổi công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất và 
chất lượng sản phẩm, như: Hỗ trợ kinh áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu 
của 03 đề tài, dự án vào sản xuất được 45 mô hình (Trong đó 05 mô hình nuôi lợn 
Móng Cái tại huyện Bình Gia; 20 mô hình trồng lạc tại huyện Cao Lộc và 20 trồng 
lúa giống mới tại huyện Cao Lộc), Tổng kinh phí hỗ trợ 818,940 triệu đồng, từ 
nguồn sự nghiệp khoa học. Hỗ trợ nhân rộng mô hình phát triển sản xuất có hiệu 
quả và hỗ trợ đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất 11.700 triệu đồng cho 13 mô 
hình sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, đối tượng thụ hưởng 
chủ yếu là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

3.4. Chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX 

Hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã hiệu quả, đúng mục đích. 
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Quỹ đã hỗ trợ cho 08 HTX vay vốn 1.550 triệu đầu 
tư mở rộng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng cây ăn quả, nuôi 
Thỏ, cá lồng, cây dược liệu, sản xuất phân vi sinh …) tạo công ăn việc làm cho xã 
viên và người lao động có thu nhập ổn định, đồng thời góp phần vào công cuộc xóa 
đói giảm nghèo của địa phương. 

Nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển hợp tác xã, các ngân hàng thương mại 
trên địa bàn tỉnh đã chủ động dành nguồn vốn cho hợp tác xã vay thực hiện dự án 
đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, hoạt động dịch 
vụ…; đến 30/6/2018 có 29 HTX đang dư nợ vay vốn tại các ngân hàng, giảm 
01HTX so với 31/12/2017; dư nợ đạt 37.147 triệu đồng, chiếm 0,15% tổng dư nợ 
toàn tỉnh, giảm 12.389 triệu đồng so với 31/12/2017. Trong đó: Dư nợ ngắn hạn 
chiếm 59,5%; dư nợ trung, dài hạn chiếm 40,5% tập trung chủ yếu tại các HTX hoạt 
động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải, nông, lâm nghiệp. 
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3.5. Chính sách thành lập mới HTX, LH HTX 

Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp: 07 HTX mới thành 
lập với tổng số tiền hỗ trợ là 147 triệu đồng.   

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

Hỗ trợ HTX đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng 
và tham gia các chương trình, dự án kinh tế - xã hội; hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ 
tầng xây dựng Mô hình điểm trồng cây Bưởi Phúc Kiến tại huyện Bình Gia; hỗ trợ 
HTX xây dựng kết cấu hạ tầng tại Cao Lộc và Hữu Lũng: 05 HTX nông nghiệp với 
số tiền hỗ trợ 4.940 triệu đồng bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới năm 2018 và vốn ngân sách tỉnh.  

3.7. Chính sách giao đất, cho thuê đất 

Hoàn thành hướng dẫn HTX Lâm Quan Sơn của huyện Chi Lăng thực hiện 
thủ tục thuê đất, với tổng diện tích 100 ha để trồng rừng sản xuất. Các HTX trên địa 
bàn tỉnh được UBND tỉnh cho thuê đất đều được hưởng các chính sách ưu đãi theo 
quy định pháp luật hiện hành. 

3.8. Chính sách ưu đãi về tín dụng 

Hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 02/2017/QĐ-
UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu 
tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020 
cho dự án Chăn nuôi lợn thịt chất lượng cao Mu Hoom của  HTX Mu Hoom, tổng 
số được hỗ trợ  là 1.944 triệu đồng.  

3.9. Chính sách hỗ trợ chế biến sản phẩm 

Hỗ trợ về chế biến, sản xuất kinh doanh cho 05 hợp tác xã với tổng số tiền hỗ 
trợ là 3.088 triệu đồng. 

III. MỘT SỐ HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

Bên cạnh những kết quả đạt nêu trên, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018 vẫn còn một số hạn chế, đó là: 

1. Số HTX, THT thành lập mới tuy tăng hơn so với cùng kỳ nhưng còn ít so 
với nhu cầu phát triển; một số hợp tác xã thiếu tính bền vững, năng lực nội tại yếu 
kém song việc khắc phục hiệu quả còn thấp, như: Về quản lý, điều hành, xây dựng 
phương án sản xuất - kinh doanh, trình độ và tay nghề nguồn nhân lực HTX, THT 
không cao. Năng lực quản trị, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý các HTX còn 
yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. 
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2. Sự hợp tác giữa các hợp tác xã và giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp 
tuy có những chuyển biến song nhìn chung chưa nhiều, kết quả còn hạn chế. Số 
lượng hợp tác xã tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đặc biệt là 
chính sách về hỗ trợ tín dụng và chính sách giao đất, cho thuê đất còn thấp. 

3. Một số HTX, THT chưa đổi mới, chuyển biến tích cực trong hoạt động, 
vẫn còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước; thiếu tính 
chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dẫn đến chất lượng hoạt động yếu kém. 
Phương thức hoạt động của HTX mang lại lợi ích cho thành viên chưa nhiều, thành 
viên thiếu tin tưởng, gắn bó với HTX. 

4. Việc thành lập HTX, THT chủ yếu thuộc lĩnh vực nông nghiệp mà một số 
HTX, THT được hình thành do nhóm hộ sản xuất tự phát hình thành trong quá trình 
thành lập có được đào tào khóa ngắn hạn về quản lý hoạt động tuy nhiên khi thực 
hiện thực tế lại chủ yếu hoạt động theo thói quen chưa hoạt động theo quy định. 

* Nguyên nhân: 

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền cấp huyện, xã chưa thực sự quan tâm tạo 
điều kiện, hướng dẫn hình thành HTX và THT hoạt động theo quy định Luật Hợp 
tác xã và hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển đảm bảo tính bền vững.  

- Công tác tuyên truyền chưa thực sự được quan tâm, đổi mới hình thức thực 
hiện từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; việc xây dựng, nhân rộng mô hình điểm HTX 
chủ yếu thực hiện trong phạm vi hẹp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới. 

- Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dành để thực hiện các chính sách hỗ 
trợ HTX còn rất ít, ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức triển khai thực hiện các 
chính sách đến HTX. 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2019 
 

I. MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ (KTTT) NĂM 2019 

- Kế hoạch phát triển KTTT năm 2019 gắn liền với kế hoạch phát triển kinh 
tế tập thể 5 năm 2016 - 2020, cụ thể hóa các mục tiêu được xác định trong kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế 
- xã hội, quy hoạch phát triển của các ngành, địa phương; các chương trình mục 
tiêu quốc gia, Chương trình giảm nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Phát triển KTTT, HTX được xây dựng từ nhu cầu chung, thực tế của các 
thành viên; theo đúng các giá trị và nguyên tắc cơ bản của HTX, đồng thời có tác 
động trực tiếp đối với thành viên HTX, các HTX, THT trên địa bàn tỉnh. Thông 
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qua HTX, thành viên, nhất là nông dân với quy mô sản xuất nhỏ có thể liên kết lại 
với nhau nhằm phát huy lợi thế của kinh tế theo quy mô, tăng cường năng lực và 
hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. 

- Phát triển đồng thời giữa số lượng và chất lượng của các thành phần KTTT, 
tạo nền tảng trong hoạt động, phát triển lâu dài. Tạo doanh thu và thu nhập ổn định 
cho HTX, THT và các thành viên, đẩy mạnh cạnh tranh sản phẩm, thúc đẩy sản xuất 
phát triển, tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập và đời sống cho các thành viên. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2019 

1. Dự báo những thuận lợi, khó khăn 

1.1. Thuận lợi 

- Công tác phát triển KTTT tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước 
và của tỉnh; đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo thuận lợi cho KTTT phát triển. 

- Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện; công tác cải cách 
thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của các thành phần 
kinh tế đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế, 
trong đó có lĩnh vực KTTT. 

- Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành tạo hành 
lang pháp lý quan trọng cho việc thành lập và hoạt động của HTX; một số chính 
sách mới ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động của KTTT. 

1.2. Khó khăn 

- Năng lực tài chính của các HTX còn yếu; cơ sở vật chất, phương tiện, thiết 
bị chưa đáp ứng được yêu cầu trong khi trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý HTX 
còn hạn chế, chưa thật sự tâm huyết gắn bó lâu dài với HTX. 

- Nguồn lực của địa phương hỗ trợ cho khu vực KTTT tuy được quan tâm, 
thực hiện nhưng vẫn còn khó khăn, trong khi nhu cầu cần hỗ trợ của các HTX 
tương đối lớn. 

2. Định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể; củng cố 
những hợp tác xã hiện có, phát triển rộng rãi kinh tế tập thể với nhiều hình thức 
trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn hoạt động. Nâng cao hiệu quả hoạt động trên 
cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, giá trị hợp tác xã. Trong lĩnh vực nông nghiệp tập 
trung làm tốt các dịch vụ đầu vào, đầu ra phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của các hộ thành viên, từng bước mở rộng ngành nghề sản xuất, kinh doanh phù 
hợp; trong lĩnh vực phi nông nghiệp vừa tổ chức sản xuất vừa kinh doanh dịch vụ; 
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mở rộng các hình thức kinh doanh, liên kết giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã 
với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 

3. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX, THT phát triển nhanh và bền 
vững, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và 
quản lý một cách dân chủ, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước, nhất là đối với nông nghiệp và nông thôn. Nâng cao hiệu quả hoạt 
động của HTX, LH HTX, THT; nâng cao hiệu quả đóng góp của khu vực KTTT 
vào tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững; nâng cao vai trò, 
vị trí của khu vực KTTT trong nền kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2019. 

 4. Một số mục tiêu cụ thể 

- Thành lập mới ít nhất: 21 HTX, 01 LH HTX, 33 THT. Đến hết năm 2019 
trên địa bàn tỉnh có 238 HTX hoạt động, 03 LHHTX, 1.838 THT. 

- Số lượng thành viên mới tham gia HTX là 500 người trở lên, số thành viên 
THT là 8.010 người. Số lao động thường xuyên trong HTX là 5.000 người. 

- Doanh thu bình quân của HTX từ  900 - 950 triệu đồng/HTX/năm; thu nhập 
bình quân của người lao động trong HTX 40-45 triệu đồng/năm. 

- Tổng số cán bộ quản lý HTX là 780 người, trong đó số cán bộ quản lý có 
trình độ sơ, trung cấp là 415 người; trình độ đại học, cao đẳng trở lên là 78 người. 

- Triển khai có hiệu quả các dự án, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm theo chuỗi giá trị gắn với hình thành và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới. 

5. Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2019 

 5.1. Tiếp tục thực hiện và kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 

Tiếp tục thực hiện và kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật Hợp tác xã năm 2012 để thực hiện có hiệu quả; tiếp tục cụ thể thể chế 
hóa các chính sách đối với HTX theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về kinh tế 
tập thể. Hoàn chỉnh hệ thống các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX 
trên địa bàn tỉnh và triển khai các chính sách đã được ban hành của Chính phủ; tạo 
môi trường, điều kiện cho HTX phát huy nội lực để vươn lên nhằm thúc đẩy phát 
triển HTX trên địa bàn. Đẩy mạnh sự liên kết trong khu vực HTX và giữa HTX với 
các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm huy động tối đa nguồn lực 
tập trung cho sản xuất kinh doanh. Xây dựng các điển hình tiên tiến, tổng kết, phổ 
biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào trong từng ngành, từng địa phương và 
phạm vi toàn tỉnh. 
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5.2. Tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 và nâng cao 
năng lực HTX 

- 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 KTTT. 

- Xây dựng các mô hình phát triển KTTT, 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 Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020 đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, 
thực hiện xây dựng và ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai 
đoạn 2015 - 2020 của tỉnh phù hợp với thực tế của địa phương; triển khai Chương 
trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 của Thủ tướng Chính phủ, đáp 
ứng được nhu cầu cần thiết của HTX trên địa bàn; tổ chức thực hiện chính sách hỗ 
trợ đảm bảo đúng mục tiêu và đạt hiệu quả. 

Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Ngân sách Trung ương cho phát triển 
HTX trên địa bàn tỉnh như: Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các HTX 
nông lâm nghiệp theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ; Kế hoạch 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; Kế hoạch thực 
hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật 
Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây 
dựng nông thôn mới” tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; Chính sách đặc thù 
khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai 
đoạn 2017-2020.  

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

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm 
vụ, tổ chức 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 
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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, phát huy vai trò của 
mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát triển HTX. Chỉ 
đạo bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về kinh tế tập thể ở cấp tỉnh và cấp 
huyện để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. 
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. 

Tập hợp và huy động đội ngũ cán bộ chủ chốt HTX có năng lực và phẩm 
chất, tận tâm, nhiệt tình với công việc của HTX; tăng cường công tác đào tạo, bồi 
dưỡng phát triển nguồn nhân lực dưới nhiều hình thức cho HTX, nhất là cán bộ 
quản lý HTX. 

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với khu vực hợp tác xã theo quy 
định tại Luật Hợp tác xã năm 2012 và các quy định khác; tăng cường công tác kiểm 
tra, chỉ đạo; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện đối với KTTT. 

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 

Huy động mọi nguồn lực cho phát triển HTX; khuyến khích, tạo điều kiện để 
các HTX và các thành phần kinh tế khác đầu tư vào HTX đổi mới công nghệ, thiết 
bị sản xuất, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh. 

Lồng ghép, kết hợp các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhằm thu hút các nguồn lực phát triển 
các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, liên kết. 

 Hỗ trợ HTX tham gia giới thiệu sản phẩm tại các Hội chợ trong và ngoài 
nước; tham gia các cơ hội giao thương, phiên chợ hàng Việt, chương trình kết nối 
cung cầu giữa các nhà sản xuất, các cơ sở sản xuất hàng nông sản trên địa bàn với 
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các doanh nghiệp, trung tâm thương mại siêu thị nhằm giới thiệu, hỗ trợ, giúp các 
cơ sở sản xuất tiêu thụ sản phẩm. 

Tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của các hộ nông dân khi tham gia HTX, 
THT và các hình thức tổ chức liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá 
trị các sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh sự liên kết trong khu vực HTX và giữa 
HTX với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nhằm huy động mọi 
nguồn lực tập trung cho phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./. 

- 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Lãnh đạo HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC, CT, NV, LĐ-TB&XH, 
   NN&PTNT, GTVT, TN&MT; 
- Liên minh HTX tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng:  KTTH, KTN, NC, TH; 
- Lưu: VT, KTTH (VTD). 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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