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Số:          /UBND-KTTH 
 

V/v góp ý dự thảo Chương trình 

hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 

Lạng Sơn, ngày      tháng 4  năm 2020 

 
Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 2126/BKHĐT-HTX ngày 31/3/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; sau khi nghiên cứu, UBND tỉnh 

Lạng Sơn cơ bản nhất trí nội dung, bố cục dự thảo Chương trình hỗ trợ phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, các dự thảo văn bản kèm 

theo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo và tham gia góp ý một số nội 

dung như sau: 

1. Đối với dự thảo Tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

- Phần Căn cứ pháp lý (trang 1), đề nghị bổ sung:“Căn cứ Kết luận số 70-

KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. 

- Mục 6, phần VII (trang 8), đề nghị bổ sung: “Phân công, phân cấp trách 

nhiệm của từng cấp và các ban ngành trong việc tổ chức thực hiện Chương 

trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025”. 

- Về nội dung quy định Hỗ trợ đưa cán bộ trẻ về làm việc tại tổ chức, tập 

thể (Khoản 3, trang 5) đề nghị sửa thành cụm từ như sau: “Hỗ trợ đưa trí thức 

trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể”. Lý do: cán bộ không thuộc phạm vi 

điều chỉnh. Đối với nội dung “Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ cán bộ, người tốt nghiệp 

cao đẳng, đại học, sau đại học về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể bằng 

02 lần mức lương tối thiểu áp dụng đối với công chức, tối đa trong vòng 03 

năm/cán bộ, tối đa 02 cán bộ/ tổ chức kinh tế tập thể/năm”: Đề nghị ghi rõ mức 

hỗ trợ bằng 02 lần mức lương tối thiểu/tháng hay 02 lần mức lương tối 

thiểu/năm áp dụng đối với công chức. 

- Về nội dung Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường (Khoản 6, trang 

5,6) đề nghị xem xét bổ sung nội dung như sau: “+ Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã 

tham gia các triển lãm, diễn đàn trong và ngoài nước; hỗ trợ kinh phí xây dựng 

và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa”. 

2. Đối với dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã giai đoạn 2021-2025 
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- Tại Hợp phần 1, Mục 1.2 về nội dung Đào tạo, bồi dưỡng: Đề nghị bổ 

sung thêm nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, thành viên hợp tác xã 

nhằm nâng cao trình độ quản lý, quản trị. 

- Về nội dung chi phí ăn ở (tiết e, Điểm 1.2.1, Khoản 1.2, Hợp phần 1, 

trang 29) đề nghị sửa như sau: “ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% đối với các 

hợp tác xã khu vực miền núi, các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển 

và hải đảo; 70% đối với các hợp tác xã ở khu vực còn lại” vì hiện nay hợp tác 

xã khu vực miền núi còn rất khó khăn (có cả nông nghiệp và phi nông nghiệp). 

- Về nội dung Hỗ trợ đưa cán bộ trẻ về làm việc tại tổ chức, tập thể 

(Khoản 1.3, trang 31) đề nghị sửa thành cụm từ như sau: “Hỗ trợ đưa trí thức 

trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể”, lý do: Cán bộ không thuộc phạm vi 

điều chỉnh. Tại Điểm 1.3.2 quy định Điều kiện hỗ trợ (trang 31) đề nghị thay thế 

nội dung lại thành “Điều kiện hỗ trợ: Tổ chức kinh tế tập thể có phương án sử 

dụng lao động, ký hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của Luật 

lao động”. Tại điểm 1.3.3 quy định nội dung hỗ trợ (trang 31) đề nghị thay thế 

cụm từ: “Hỗ trợ cán bộ bằng 02 lần mức lương tối thiểu áp dụng đối với công 

chức…” bằng cụm từ “Hỗ trợ trí thức trẻ bằng 02 lần mức lương tối thiểu 

vùng…”. 

- Về nội dung Điều kiện hỗ trợ quy định tại Điểm 2.2.2, Khoản 2.2, Hợp 

phần 2, trang 34: Đề nghị bỏ quy định số lượng thành viên “…(từ 200 thành 

viên trở lên)…” vì quy định như vậy không phù hợp với các tổ chức kinh tế tập 

thể khu vực miền núi (tỉnh Lạng Sơn bình quân 15 thành viên/hợp tác xã). 

3. Đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

- Về nội dung Nguồn kinh phí và mức hỗ trợ (Điểm d, Khoản 2, trang 3) 

đề nghị thay thế cụm từ “…100% chi phí ăn, ở đối với cán bộ, thành viên tổ 

chức kinh tế tập thể nằm trong vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp 

luật hiện hành…” thành : “…100% chi phí ăn, ở đối với cán bộ, thành viên tổ 

chức kinh tế tập thể nằm trong vùng miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi 

ngang ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật hiện hành…” 

- Tại Khoản 3, trang 4 đề nghị thay thế cụm từ “cán bộ trẻ” thành “trí thức 

trẻ. Vì cán bộ không thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách này. Về nội dung 

Điều kiện hỗ trợ (tại Điểm b, Khoản 3, trang 4) đề nghị thay thế cụm từ “Cam 

kết làm việc lâu dài tại các tổ chức kinh tế tập thể” thành “Tổ chức kinh tế tập 

thể có phương án sử dụng lao động, ký hợp đồng lao động với người lao động 

theo quy định của Luật lao động và các văn bản hướng dẫn, có văn bản đề nghị 

được hỗ trợ”. Về nội dung  Nội dung hỗ trợ (tại Điểm c, Khoản 3, trang 4) đề 

nghị thay thế cụm từ “Hỗ trợ cán bộ bằng 02 lần mức lương tối thiểu áp dụng 

đối với công chức…” bằng cụm từ “Hỗ trợ trí thức trẻ bằng 02 lần mức lương 

tối thiểu vùng…”. 

- Về nội dung Điều kiện hỗ trợ quy định tại Điểm b, Khoản 6, trang 5: Đề 

nghị bỏ quy định số lượng thành viên “…(từ 200 thành viên trở lên)…” vì quy 
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định như vậy không phù hợp với thực tiễn các tỉnh miền núi. Về nội dung Xúc 

tiến thương mại, mở rộng thị trường (Khoản 6, trang 5) đề nghị xem xét bổ sung 

nội dung như sau: “ + Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia các triển lãm, diễn 

đàntrong  và ngoài nước;hỗ trợ kinh phí xây dựng và phát triển thương hiệu, 

nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa”. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH (VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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