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I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ  
Những năm qua, kinh tế tỉnh Lạng Sơn nói chung và phát triển kinh tế tập 

thể nói riêng tiếp tục có những thuận lợi cơ bản như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội từng bước quan tâm đầu tư, năng lực sản xuất kinh doanh ngày càng được bổ 
sung, tăng cường. Với những sự thuận lợi trên, tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. 

1. Về phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác 
a) Về số lượng  
Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tình hình hoạt động của các Hợp 

tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 có chuyển biến, từng bước củng 
cố và phát triển; đã thành lập mới 53 hợp tác xã (HTX) đạt 115% so với kế 
hoạch đề ra (46 HTX); có 63 HTX giải thể do hoạt động sản xuất kinh doanh 
không hiệu quả. Tính đến hết năm 2014, trên địa bàn tỉnh có 176 HTX (chưa có 
liên hiệp HTX) đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh trên các 5 lĩnh vực kinh 
tế, tổng số vốn điều lệ đăng ký là 150,58 tỷ đồng. Ước năm 2015, thành lập mới 
khoảng 14 HTX, 02 liên hiệp HTX, nâng số lượng HTX tăng lên khoảng 190 
HTX và 02 liên hiệp HTX, tổng số vốn điều lệ là 175 tỷ đồng đạt 103% so với 
kế hoạch. 

Trong đó lĩnh vực Nông lâm nghiệp, thủy sản có 82 HTX; Công nghiệp – 
tiểu thủ công nghiệp có 34 HTX; Dịch vụ thương mại, chợ và dịch vụ khác có 
27 HTX; Giao thông Vận tải có 18 HTX và lĩnh vực Xây dựng là 13 HTX.  

Số lượng HTX tuy không nhiều, chỉ  bằng 7,5 % tổng số doanh nghiệp 
dân doanh trên địa bàn tỉnh nhưng các loại hình HTX đã góp phần không nhỏ 
trong việc ổn định, tạo việc làm, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Số lượng tổ hợp tác giảm mạnh, trên địa bàn tỉnh có khoảng 1.650 tổ hợp 
tác, giảm 4.910 THT so với năm 2010. Các tổ sản xuất, dịch vụ trên các lĩnh vực 
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khác như: Nông, lâm nghiệp; Công nghiệp; Thương mại-Dịch vụ, trong đó có 
622 tổ đã đăng ký chứng thực theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ.  

Nhìn chung, về hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các HTX và 
Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, hiệu quả thấp, chưa thoát khỏi 
tình trạng yếu kém kéo dài. Các Tổ hợp tác hoạt động chủ yếu là liên kết hỗ trợ 
nhau trong sản xuất kinh doanh dịch vụ nên hầu như không có thu nhập chung.  

b) Về xã viên hợp tác xã, thành viên tổ hợp tác  
Cùng với sự phát triển về số lượng HTX trên địa bàn tỉnh, tổng số lao 

động trong HTX cũng tăng lên, góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho 
người dân, tính đến hết năm 2014, số lao động sử dụng trong các HTX là 6.550 
người, tăng 2.000 người so với năm 2010. Trong đó thành viên HTX là 3.900 
người, tăng 267 người so với năm 2010. Ước hết năm 2015 tăng số lao động 
trong HTX là 6.800 người với tổng số thành viên HTX là 4.000 thành viên.  

Tuy nhiên, với những thay đổi của chính sách pháp luật, số lượng các Tổ 
hợp tác thu hẹp lại, kèm theo đó là tổng số lao động trong tổ hợp tác giảm đi 
đáng kể, hiện nay số thành viên trong tổ hợp tác là 18.015 người, giảm 56.985 
người so với năm 2010 (do không tính các tổ tín dụng vay vốn). Trong năm 
2015 phát triển thêm số lượng Tổ hợp tác lên 1.700 với tổng số lao động là 
18.225 thành viên.  

Thu nhập bình quân người lao động trong HTX ước đạt 18 - 19,5 triệu 
đồng/ năm, tăng 80% so với năm 2010 (10 triệu đồng/người/năm) vượt chỉ tiêu 
kế hoạch giai đoạn 2011 – 2015 là 75%; thu nhập bình quân thành viên trong 
HTX là 19 - 20 triệu đồng/ năm, tăng 90% so với năm 2010 (10 triệu 
đồng/người/năm) đạt 190% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, mức thu nhập này còn 
tương đối thấp so với mức sống hiện nay, thành viên, người lao động trong hợp 
tác xã còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. 

c) Trình độ cán bộ quản lý HTX 
Tổng số cán bộ quản lý HTX trên địa bàn năm 2014 ước tính là 534 

người, tăng 104 người so với năm 2010. Trong đó số cán bộ qua đào tạo chiếm 
tỷ lệ thấp; số đã qua đào tạo đạt trình độ sơ, trung cấp, cao đẳng là 264 người 
bằng 49 %; số có trình độ cao đẳng, đại học 18 người bằng 4%. Như vậy, số 
lượng cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn còn thấp, chưa đáp ứng được nhu 
cầu phát triển kinh tế tập thể hiện nay, chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch 2011 – 
2015 đã đề ra. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC TRÊN 
ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, thành phần kinh tế tập thể với 
nòng cốt là các HTX có vai trò quan trọng, cùng với kinh tế nhà nước ngày càng 
trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Hoạt động của HTX phát triển bền 
vững đã đóng góp cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên 
trong thời gian qua sự đóng góp của kinh tế tập thể đối với nền kinh tế chung 
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của tỉnh chưa thực sự rõ nét, doanh thu của HTX, tổ hợp tác chưa đáng kể, 
chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong đóng góp vào GRDP hằng năm, thu nhập của thành 
viên, người lao động trong HTX, tổ hợp tác còn thấp so với mức thu nhập chung 
của người lao động trong các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh. Hoạt động 
của HTX, tổ hợp tác được phát triển trên 5 lĩnh vực, tuy nhiên, còn rất nhiều hạn 
chế, cụ thể như sau: 

1. Lĩnh vực nông - lâm nghiệp, thuỷ sản 
Ước thực hiện giai đoạn 2011 – 2015, toàn tỉnh có 88 HTX đăng ký hoạt 

động(tăng 32 HTX so với năm 2010). Nhìn chung, các HTX gặp nhiều khó 
khăn, hiệu quả thấp,  nhiều đơn vị ngừng hoạt động do năng lực quản lý, cơ sở 
vật chất lạc hậu, thiếu vốn hoạt động, ảnh hưởng bất lợi về thời tiết, dịch bệnh, 
sự biến động về giá cả thị trường,... Bên cạnh đó, một số HTX đã tìm hướng đi 
mới, hoạt động có hiệu quả như: Mô hình liên kết chăn nuôi (HTX Hợp Thịnh - 
huyện Cao Lộc); nhận thầu quản lý đập,hồ nhỏ, kênh mương nội đồng (HTX 
Thuỷ Bình - huyện Lộc Bình); chăn nuôi thuỷ sản và kinh doanh mặt ao, hồ 
(HTX Hồng Phong - huyện Bắc Sơn). Một số HTX đã làm tốt các dịch vụ nông 
- lâm nghiệp, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, cho các hộ xã viên và 
nhân dân trong vùng; tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm (rau, củ, quả...). Nhiều 
HTX đã bám sát vào các chương trình mục tiêu của địa phương để tổ chức thực 
hiện phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX, tạo việc làm và thu nhập 
cho xã viên và người lao động, gắn liền với lợi ích của thành viên. Tuy nhiên, do 
quy mô các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp còn nhỏ, vốn ít, hoạt động dịch vụ 
đơn điệu, hiệu quả  hoạt động của các HTX còn thấp, chưa có tác động tích cực 
phát triển kinh tế xã hội trong khu vực nông nghiệp, nông thôn. 

2. Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
Ước tính đến hết năm 2015, có 36 HTX đăng ký hoạt động (tăng 10 HTX 

so với năm 2010). Hiện nay các HTX tương đối ổn định, tuy nhiên hiệu quả kinh 
doanh không cao, nhất là các HTX hoạt động khai thác đá. Các HTX sản xuất, 
chế biến lâm sản, vật liệu xây dựng (trừ khai thác đá) hoạt động ổn định, hiệu 
quả. Tuy nhiên, còn khó khăn về vốn, các HTX không đủ điều kiện thế chấp vay 
ngân hàng để đầu tư mở rộng sản xuất, năng lực cạnh tranh yếu.  

3. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ, môi trường 
Tính đến hết năm 2015, có 32 HTX đăng ký hoạt động (tăng 17 HTX so 

với năm 2010); với các ngành nghề hoạt động chủ yếu là: Dịch vụ bốc xếp vận 
chuyển hàng hoá; dịch vụ bến bãi; vệ sinh môi trường, kinh doanh nhà hàng, nhà 
trọ và chợ... Nhìn chung, các đơn vị vẫn duy trì hoạt động, chất lượng dịch vụ 
tiếp tục được quan tâm, mở thêm ngành nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định 
cho xã viên và người lao động.  

4. Lĩnh vực vận tải 
Đến hết năm 2015 có khoảng 20 HTX đăng ký hoạt động (tăng 10 HTX 

so với năm 2010), các HTX hoạt động chủ yếu là vận tải hành khách tuyến cố 
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định, vận tải hàng hóa. Ban quản trị chủ yếu thực hiện các dịch vụ cho xã viên 
về thủ tục giấy tờ xe; hợp đồng mở các luồng tuyến trong và ngoài tỉnh; khai 
thác các hợp đồng vận tải; in vé... Đa số, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 
này gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh do giá cả nhiên liệu biến động, 
vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của Bộ Giao thông vận tải về điều 
kiện kinh doanh... Tuy nhiên, một số đơn vị đã tổ chức lại hoạt động dịch vụ, đổi 
mới phương tiện vận tải, tuân thủ tốt quy định về vận tải hành khách của Bộ 
Giao thông vân tải, xã viên và người lao động có thu nhập ổn định.  

4. Lĩnh vực xây dựng cơ bản 
 

Đến nay có 14 HTX đăng ký hoạt động (tăng 09 HTX so với năm 2010), 
các HTX hầu hết có quy mô nhỏ và vừa, chủ yếu thực hiện những công trình dân 
dụng nhỏ lẻ, vốn đầu tư không lớn, thời gian thi công ngắn, quy mô nhỏ, thiếu 
cán bộ quản lý, kỹ thuật và thợ lành nghề, đội ngũ lao động chưa được đào tạo 
tại các trung tâm dạy nghề, do đó việc tổ chức sản xuất kinh danh hiệu quả 
không cao, một số HTX chưa đủ năng lực cạnh tranh, tham gia đấu thầu các 
công trình lớn của địa phương. 

III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN 
1. Thuận lợi 
Với sự phát triển ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh, cơ sở hạ tầng được 

tăng cường, lạm phát được kiểm soát, lãi suất tín dụng, giá cả thị trường tương 
đối ổn định; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng, thu ngân sách tích cực; các biện 
pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, năng lực 
sản xuất mới tiếp tục được bổ sung, thị trường được mở rộng,..   

Thường xuyên nhận được sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đồng 
hành của các cấp chính quyền. UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, ban 
hành chính sách, chương trình hỗ trợ kinh tế tập thể như cải cách thủ tục hành 
chính, thực hiện hỗ trợ pháp lý, thường xuyên mở các lớp đào tạo nâng cao kiến 
thức kinh tế tập thể, hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, mở rộng thị thị trường.   

Là một tỉnh miền núi, có đường biên giới hơn 231 km tiếp giáp với Quảng 
Tây- Trung Quốc với 02 cửa khẩu quốc tế, 01 cửa khẩu chính và 07 của khẩu 
phụ, đây là điều kiện thuận lợi cho các loại hình kinh tế tập thể tỉnh mở rộng 
hoạt động, thông thương, buôn bán, xuất nhập khẩu với nước bạn.  

Nguồn nhân lực của địa phương tương đối dồi dào, có nhiều sinh viên 
được đào tạo ở các chuyên ngành khác nhau ra trường, là lớp kế cận và nhân lực 
chất lượng cao cho các HTX, Liên minh HTX, đồng thời nguồn lao động trẻ 
cũng là tiềm năng, lợi thế phát triển HTX. 

2. Khó khăn 
 Khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh phát triển rất chậm về số lượng, 

chất lượng và hiệu quả còn thấp, số lượng HTX sản xuất kinh doanh  hiệu quả 
không cao, khả năng đóng góp cho ngân sách nhà nước hạn chế; Phần lớn các 
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HTX, THT có quy mô nhỏ bé, hoạt động sản xuất kinh doanh còn đơn điệu, 
manh mún, chưa năng động, chậm khắc phục khó khăn, nhất là khu vực nông 
nghiệp, nông thôn; chưa chủ động xây dựng kế hoạch, phương hướng họat động 
sản xuất kinh doanh, chưa chủ động mở rộng hình thức kinh doanh theo hướng 
đa ngành nghề; chưa có các hình thức liên doanh liên kết khu vực HTX, HTX 
với các tổ chức doanh nghiệp. 

Trình độ, năng lực  của cán bộ HTX còn hạn chế, hầu như chưa qua đào 
tạo, lúng túng trong hoạt động, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Hợp tác 
xã, mặt khác do thu nhập đối với cán bộ HTX thấp, chế độ chính sách lâu dài 
chưa có đã làm giảm động lực của bộ máy quản lý cũng như thu hút có năng lực, 
trình độ tham gia vào Hợp tác xã. 

 Năng lực hoạt động của các HTX không đồng đều; trụ sở làm việc thiếu, 
trình độ lao động còn thấp; một số nơi xã viên tham gia mang tính hình thức, 
chưa thu hút sự tham gia đầy đủ và phát huy tinh thần trách nhiệm của xã viên 
vào hoạt động cũng như công tác kiểm tra, giám sát HTX. 

 Tổ hợp tác chưa đủ sức hỗ trợ các thành viên phát triển sản xuất, việc 
phát triển các tổ còn mang tính tự phát, tổ chức thiếu chặt chẽ nên gặp nhiều khó 
khăn trong giao dịch kinh tế, thụ hưởng các chính sách của Nhà nước,… 

Các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh chưa 
nhiều, chưa thực hiện tốt chế độ kế toán và thông tin báo cáo tài chính theo quy 
định; một số HTX trong lĩnh vực khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng (gạch, đá, 
cát, sỏi) có quy mô quá nhỏ, chưa đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật khoáng 
sản, còn lúng túng trong triển khai phương án sản xuất kinh doanh. 

Ngoài ra một số chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích, hỗ trợ các 
HTX phát triển chưa được ban hành đồng bộ.  

3. Nguyên nhân  
 Khách quan: Lãi vay ngân hàng cao, khó tiếp cận, chi phí sản xuất kinh 

doanh tăng, thị trường tiêu thụ thu hẹp (do sức mua giảm mạnh). Các chính sách 
đầu tư ưu đãi, khuyến khích phát triển thành phần kinh tế tập thể vừa qua chưa 
thật sự đồng bộ và kịp thời. 

Chủ quan: Vấn đề hỗ trợ vốn vay cho các HTX còn nhiều bất cập, các tổ 
chức tín dụng còn nghi ngờ hiệu quả hoạt động của HTX. Công tác quản lý nhà 
nước đối với kinh tế tập thể chưa được quan tâm đúng mức, các huyện, thành 
phố hầu như không có cán bộ chuyên trách theo dõi công tác kinh tế tập thể (chỉ 
kiêm nhiệm), công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kinh tế tập thể chưa được thường 
xuyên, liên tục. Công tác tuyên truyền Luật HTX năm 2012, các chính sách của 
Nhà nước và chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể còn hạn chế, 
chưa được đầu tư và quan tâm đúng mức. Các HTX chưa tích cực huy động các 
nguồn lực nội tại để phát triển, chậm thích ứng với cơ chế thị trường; đội ngũ 
cán bộ quản lý HTX chưa được đào tạo bài bản nên năng lực còn hạn chế; một 
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bộ phận cán bộ, xã viên còn tư tưởng ỷ lại tập thể và trông chờ vào sự hỗ trợ của 
Nhà nước. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ TRIỂN KHAI THỰC 
HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 

1. Tình hình triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn 
Sau khi Luật HTX năm 2012 được Quốc hội Khóa XIII thông qua và các 

văn bản hướng dẫn luật được Chính phủ ban hành, tỉnh Lạng Sơn đã khẩn 
trương tổ chức triển khai tới toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, ban hành và 
thực hiện các chính sách, đề án nhằm phát triển kinh tế tập thể. 

Chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các 
phương tiện thông tin đại chúng; công tác tuyên truyền được lồng ghép tại các 
cuộc họp sơ kết, tổng kết về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ thành lập mới, 
đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác; tổ chức cung cấp tài liệu Luật 
HTX năm 2012 cho các cấp, các ngành để nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, 
phổ biến…. Tổ chức tập huấn Nghị định 193/2013/NĐ-CP và Thông tư số 
03/2014/TT-BKHĐT cho cán bộ quản lý quản lý HTX và Liên minh hợp tác xã 
để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, 
vai trò của kinh tế tập thể, về mô hình HTX kiểu mới để nhân dân tin tưởng 
tham gian và gắn bó với HTX... 

Cung cấp kịp thời các thông tin, tư vấn trực tiếp cho các sáng lập viên 
muốn thành lập mới THT, HTX; thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ thành lập 
mới HTX, THT... tuyên truyền về chủ trương phát triển kinh tế tập thể của Đảng 
và Nhà nước, Luật HTX và các văn bản pháp luật liên quan về phát triển kinh tế 
tập thể. 

Sau khi Luật Hợp tác  xã 2012 có hiệu lực, tỉnh đã tổ chức được 09 lớp 
với hơn 450 lượt người tuyên truyền về Luật HTX năm 2012, Nghị định 
193/2013/NĐ-CP của Chính phủ  Quy định chi tiết một số điều của Luật HTX 
và các chủ trương chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể.   

2. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể 
 Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động của Hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh Hợp tác xã tỉnh   
cung cấp thông tin chính sách pháp luật của Nhà nước như quy hoạch, kế hoạch, 
đầu tư; tạo điều kiện cho các Hợp tác xã tiếp cận các thông tin về việc triển khai 
các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển HTX và tham gia vào triển khai 
các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các chương 
trình của quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; 
ban  hành "Quy chế phối hợp trong việc quản lý và hỗ trợ phát triển Hợp tác xã 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. 

Đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát các HTX về thực hiện Điều lệ; 
Nghị quyết HTX, Điều lệ Liên minh HTX tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam. Qua 
kiểm tra, nhìn chung các HTX  chấp hành tốt các quy định của Luật HTX; khi 
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có những  vướng mắc phát sinh đã kịp thời tìm hướng giải quyết theo quy định 
của pháp luật. 

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp 
tác xã 

Liên minh HTX tỉnh đã tập trung, chỉ đạo vận động phát triển HTX, 
hướng dẫn các sáng lập viên thành lập HTX, xây dựng điều lệ, phương án sản 
xuất kinh doanh. Từ năm 2010 - 2014 đã tổ chức hướng dẫn tập trung cho các 
sáng lập viên thành lập HTX được 76 lớp với 2.280 lượt người tham gia, với số 
tiền là 904,7 triệu đồng. 

Tập trung hỗ trợ chính sách pháp luật cho các HTX và sáng lập viên trên 
địa bàn tỉnh, hỗ trợ công tác bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ HTX. Từ năm 2010 - 
2014 đã tổ chức bồi dưỡng cho các cán bộ HTX được 20 lớp với 760 lượt người 
tham gia, số tiền là 844,8 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ được cho 07 HTX vay 
vốn với tổng kinh phí là 2,1 tỷ đồng theo nguồn vốn Quỹ quốc gia. 

Triển khai Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/07/2005 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã như: đất đai, tín 
dụng, thuế, khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, khuyến công, khuyến nông - 
lâm... Tuy nhiên, mới có một số HTX được thuê đất, miễn giảm thuế đất và hỗ 
trợ công tác khuyến công. 

Phần thứ hai 
       KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 5 NĂM (2016 – 2020) 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đồng 

thời cũng là sự nghiệp hết sức khó khăn đòi hỏi phải kiên trì, xuất phát từ nhu 
cầu thực tế, phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương và từng lĩnh vực 
kinh tế. Phải tuân thủ các quy định của Luật HTX 2012 và các quy định khác có 
liên quan, đảm bảo HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm do các thành viên tự nguyện thành lập, trên cơ sở bình đẳng, dân 
chủ cùng có lợi. Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể phải gắn với Chương 
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể bám sát và cụ thể hóa các mục tiêu 
được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010 – 2020 của tỉnh, 
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. 
 3. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã phải xuất phát từ nhu cầu chung, 
thực tế của các thành viên; theo đúng các giá trị và nguyên tắc cơ bản của hợp 
tác xã, đồng thời có tác động trực tiếp đối với thành viên hợp tác xã, các hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bản tỉnh. Thông qua hợp tác xã, 
thành viên, nhất là nông dân với quy mô sản xuất nhỏ có thể liên kết lại với nhau 
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nhằm phát huy lợi thế của kinh tế theo quy mô, tăng cường năng lực và hiệu quả 
sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.   

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 5 
NĂM (2016 – 2020) 

1. Dự báo những thuận lợi, khó khăn 
 Thuận lợi: Trong giai đoạn 2016 – 2020, tình hình kinh tế cả nước nói 

chung và kinh tế của tình nói riêng dần ổn định và có sự tăng trưởng, là một 
trong những điều kiện thuận lợi giúp kinh tế tập thể phát triển. Sự quan tâm, chỉ 
đạo của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở;  Các cấp, các ngành và cộng 
đồng doanh nghiệp luôn chung tay, góp sức vào triển khai kế hoạch phát triển 
kinh tế tập thể, tạo mối quan hệ mật thiết, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau. 
  Khó khăn, hạn chế: Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, cơ sở hạ 
tầng còn thấp kém, nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp. Hoạt động xúc tiến đầu 
tư, xúc tiến thương mại, du lịch chưa phát huy lợi thế của địa phương; Các 
chương trình khuyến công, khuyến lâm, khuyến ngư chưa phát huy hiệu quả. 
Công tác cải cách thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn còn chậm như đất đai, 
xây dựng, thuế….Một số bộ phận công chức thiếu trách nhiệm trong thực thi 
công vụ, năng lực kinh nghiệm xử lý chuyên môn còn hạn chế. Lao động chủ 
yếu là lao động phổ thông, chưa qua đào tạo, trình độ tay nghề thấp.   

2. Mục tiêu tổng quát 
Phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã phát triển nhanh và 

bền vững, cùng chia sẻ lợi ích và quản lý một cách dân chủ, góp phần thúc đẩy 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là nông nghiệp và nông thôn; phấn đấu 
đến năm 2020 khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã có vị trí và vai trò quan trọng 
trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển 
số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới, tạo môi 
trường thuận lợi nhằm tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh của kinh tế 
thành viên; khai thác tối đa tiềm lực, lợi thế của tỉnh; nâng cao vai trò của kinh 
tế tập thể trong sự phát triển chung của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng,   
tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế tập thể; góp phần ổn định kinh tế, 
chính trị, xã hội của tỉnh. 

3. Định hướng phát triển hợp tác xã giai đoạn  2016 - 2020 
- Phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; Tập trung 

củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh trong 
mọi lĩnh vực; khắc phục những yếu kém của kinh tế tập thể, góp phần tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về kinh tế tập thể sâu rộng trong xã hội; tích cực tuyên truyền, hướng 
dẫn các HTX đang hoạt động tổ chức lại theo quy định của Luật HTX năm 
2012; tập trung vận động, thành lập mới các tổ hợp tác, HTX hoạt động theo quy 
định của pháp luật đi đôi với việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 
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các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các 
HTX, tổ hợp tác. 

- Tranh thủ nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh và sự hỗ trợ vốn của Trung 
ương trong việc đầu tư hỗ trợ, khuyến khích xây dựng, phát triển, nhân rộng các 
mô hình tổ hợp tác, HTX trên từng lĩnh vực, từng ngành nghề. Nâng cao hiệu 
quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tổ hợp tác, HTX hiện; góp phần 
tạo việc làm cho người lao động, giảm nghèo và bảo vệ môi trường. 

- Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các tổ hợp tác, HTX với nhau; giữa tổ 
hợp tác, HTX với các thành phần kinh tế để ứng dụng các tiến bộ khoa học - 
công nghệ, tiêu thụ nông sản và các sản phẩm khác, nâng dần năng lực cạnh 
tranh của khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. 

- Định hướng và tuyên truyền cho các hợp tác xã hoạt động đa ngành, đa 
nghề, tập trung thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và các làng nghề 
nông thôn. 

4. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: 
- Đến 2020: Số lượng thành viên, hộ thành viên, người lao động, tham gia 

các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX tăng lên 20% so với hiện nay. Số HTX hoạt 
động hiệu quả thuộc loại khá, giỏi đạt 40%. Không còn các HTX tồn tại hình 
thức; số HTX yếu, kém giảm còn dưới 10%. Có ít nhất 50% đội ngũ cán bộ chủ 
chốt các HTX được đào tạo về chuyên môn, 100% cán bộ chủ chốt các HTX 
được bồi dưỡng bổ sung các kiến thức về HTX, quản trị kinh doanh và pháp luật 
có liên quan. 

- Phát triển kinh tế tập thể với tốc độ tăng trưởng hợp lý và bền vững, tỷ 
trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt 0,7% trở lên, góp phần tham gia cùng 
với các thành phần kinh tế khác trong tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 
của tỉnh 8-9%, tốc độ tăng trưởng của khu vực HTX đạt từ 6,5%/năm trở lên. 

- Phát triển số lượng, đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của HTX, liên hiệp HTX và Tổ hợp tác, tăng thu nhập và cải thiện đời 
sống xã viên HTX và thành viên Tổ hợp tác. Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 
15- 20 HTX, thành lập 5 -7 liên hiệp HTX và 30 - 40 tổ hợp tác. Khuyến khích 
thành lập HTX dịch vụ tổng hợp, chế biến, tiêu thụ nông sản cho nông dân và 
thu gom, vận chuyển rác thải nông thôn. Đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 266 
HTX với các chỉ tiêu như sau: 

+  Phát triển mới từ 75 HTX trở lên, với tổng số 3.500 thành viên. 
+ Chuyển đổi lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012 cho 100% các HTX  
+ Thu nhập bình quân của thành viên HTX từ 35 - 40 triệu đồng/ năm; 

của thành viên Tổ hợp tác từ 25 - 30 triệu đồng/ năm. 
+ Tăng tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ đại học đạt 10%; trình dộ 

trung cấp đạt 50%; 100 % cán bộ quản lý HTX được đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, 
kiến thức quản trị kinh doanh, quản lý HTX.  
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+ Số HTX được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX là 50 HTX. 
5. Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016 – 2020 
5.1. Tuyên truyền, tập huấn Luật hợp tác xã năm 2012 và nâng cao năng 

lục nguồn nhân lực Hợp tác xã 
 Nhằm nâng cao kiến thức của cán bộ quản lý nhà nước về hợp tác xã, 
hằng năm, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các lớp tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức pháp luật phổ biến Luật Hợp tác xã 2012 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành. Dự kiến trong giai đoạn 2016 – 2020 tổ chức trên 10 lớp tập huấn 
và hội nghị tuyên truyền với sự tham gia trên 1000 lượt người,   
 Hằng năm, tiếp tục xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao trình độ chuyên 
môn, kỹ thuật cho cán bộ hợp tác xã, thành viên hợp tác xã về Luật Hợp tác xã 
năm 2012, các chuyên ngành chuyên môn sâu, phù hợp với nhu cầu của cán bộ, 
thành viên hợp tác xã. Dự kiến tổ chức trên 10 khóa đào tạo và tập huấn cho trên 
500 lượt người tham dự, tập trung vào bồi dưỡng nâng cao quản lý, quản trị cho 
cán bộ hợp tác xã, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các chương trình hỗ trợ phát 
triển hợp tác xã hằng năm. Thường xuyên cập nhật các khóa đào tạo của Trung 
ương về nâng cao trình độ cho cán bộ, thành viên hợp tác xã và gửi thông báo 
đến các hợp tác xã có nhu cầu đào tạo. 
 5.2. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp 
tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ. 
 UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Công 
thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh dựa trên chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã 
giai đoạn 2015 – 2020 của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, 
triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2015 của 
Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng được nhu cầu cần thiết của hợp tác xã trên địa 
bàn; tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả. 
 5.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 
 Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp Liên minh HTX tỉnh và các ngành liên 
quan thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác như: Rà soát tình hình hoạt động của hợp tác xã, 
hướng dẫn tổ chức lại theo Luật hợp tác xã 2012; tăng số lượng hợp tác xã thành 
lập mới hàng năm, thu hút thêm thành viên tham gia vào hợp tác xã; tăng số vốn 
điều lệ của hợp tác xã; tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động kinh 
doanh cho các hợp tác xã; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc 
tiến thương mại; đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm; 
từng bước mở rộng quy mô hoạt động của các hợp tác xã,… 
 5.4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể  
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 UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về kinh tế tập 
thể, hợp tác xã; chỉ đạo các ngành bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm 
về kinh tế tập thể, hợp tác xã ở cấp tỉnh và cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về hợp tác xã; theo dõi giám sát thi hành Luật hợp 
tác xã và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với khu vực kinh tế này. 
 5.5. Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và 
quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể 
 - Các đoàn thể xã hội có kế hoạch tham gia phát triển kinh tế tập thể.  
 - Huy động các nguồn lực hỗ trợ của các huyện, thành phố, của doanh 
nghiệp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. 
 - Huy động các nguồn lực và sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế thúc đẩy 
phát triển kinh tế tập thể./. 
Nơi nhận: 
- Bộ KHĐT (B/c); 
- TT Tỉnh ủy (b/c) ; 
- TT HĐND tỉnh ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;                                    
- Các sở: KH&ĐT, CT, NN&PTNT, 
 GTVT, TC, TN&MT ; 
- Liên minh HTX  tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố;                                 
- CPVP, KTN, TH, TTTH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH (LTH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH  

 
 
 

 
 

Nguyễn Văn Bình 
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