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V/v thực hiện các giải pháp tháo gỡ 

khó khăn đối với khu vực kinh tế 

tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19 

 

 

   Kính gửi: 
 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 

14/3/2020 về các  nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, bảo đảm an  sinh xã hội ứng phó với dịch Covid 19, UBND tỉnh 

Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/3/2020 về thực hiện 

Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tuy nhiên dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã có nhiều tác động tiêu cực tới sản xuất, 

kinh doanh và đời sống của nhân dân, ảnh hưởng lớn tới việc thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh.   

Các thành phần kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, số lượng hợp 

tác xã, tổ hợp tác thành lập mới và thu hút thành viên mới đến nay chỉ đạt 

khoảng 12% Kế hoạch; các hợp tác xã, tổ hợp tác xuất khẩu nông sản sang thị 

trường Trung Quốc bị đình trệ; đối với hợp tác xã phi nông nghiệp như vận tải 

hành khách, du lịch chỉ có 20% khách thuê; các hợp tác xã công nghiệp hoạt 

động cầm chừng do thiếu nguyên liệu, lao động và khó khăn về thị trường tiêu 

thụ. Như vậy tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt 

là nhóm yếu thế như khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Chính phủ, các Bô,̣ ngành 

và chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai thực hiện các biện pháp cấp 

bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Để tiếp tục tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, UBND 

tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nội 

dung cụ thể sau: 

 1. Các sở, ban, ngành tỉnh 

 Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho kinh tế tập thể, 

hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo các  văn bản chỉ đạo của Chính 

phủ, các Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 

51/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg 
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ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 

tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với 

dịch Covid-19; các nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 271/TB-UBND ngày 

20/5/2020 của UBND tỉnh tại Hội nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, tháo gỡ 

khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng các vùng 

sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng an toàn, hữu cơ, giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường, hình thành các vùng nguyên liệu tạo ra chuỗi liên kết từ sản xuất, 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng thương hiệu, nhãn mác để nâng cao giá trị 

cho sản phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên ứng dụng giống 

mới, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản nông, lâm và 

thủy sản, chú trọng phát triển công nghệ chế biến sâu. Tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp; đẩy mạnh công tác kiểm tra chuyên 

ngành, công tác xử lý các vi phạm liên quan theo quy định.   

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh hướng dẫn các huyện, thành phố 

tổ chức thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh 

về phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả 

gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tiếp tục hướng dẫn 

nhân rộng các mô hình sản xuất liên kết, liên doanh giữa doanh nghiệp với hợp 

tác xã, nông hộ, nhằm giải quyết tốt “đầu vào, đầu ra" cho sản xuất. Tham mưu 

trình UBND tỉnh phê duyệt đề án "Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025"; tổ 

chức triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

  3. Sở Công Thương 

  - Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, phát triển thị trường 

nông, lâm sản và thủy sản; tăng cường công tác hỗ trợ kết nối cung cầu; củng cố, 

phát triển các chợ truyền thống; phát triển các kênh bán buôn, bán lẻ, hệ thống 

phân phối phù hợp; hỗ trợ liên kết, đưa hàng hóa nông, lâm sản vào hệ thống các 

siêu thị, trung tâm bán hàng hiện có trên địa bàn tỉnh. Thiết lập hệ thống kết nối 

từ chính quyền (tỉnh, huyện, xã) đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân 

trong tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản; có kế hoạch kết nối với thị trường các 

tỉnh lân cận, trong nước và chú trọng tìm kiếm thị trường xuất khẩu một số mặt 

hàng chủ lực của tỉnh. 

  - Tăng cường công tác quản lý, dự báo, thông tin chính xác, kịp thời về thị 

trường nông sản để hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Kịp thời tham mưu 

UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ phát 

triển thị trường, xúc tiến thương mại và công nghiệp chế biến hàng hóa nông, 

lâm sản. 

 4. Sở Khoa học và Công nghệ 

 Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh  liên quan  đến công tác hỗ trợ hợp tác xã  xây dựng,  
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phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản 

phẩm, chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap và Glocbal Gap, Organic; 

tạo lập và phát triển quyền sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm đặc trưng, sản 

phẩm làng nghề truyền thống tỉnh; tăng cường năng lực nghiên cứu ứng dụng, 

chuyển giao khoa học công nghệ. 

 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 - Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục phát huy có hiệu quả các nguồn lực để hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, kịp thời triển khai các 

chính sách của Trung ương đã ban hành, đảm bảo đúng đối tượng;  

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai có hiệu 

quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với hợp tác xã: Nghị quyết 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của  Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù 

khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; tổ chức lồng ghép 

các chương trình, dự án để hỗ trợ hợp tác xã phát triển thông qua Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng định hướng Chiến lược 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030. 

 6. Sở Tài chính 

 Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh cân đối bố 

trí kinh phí thực hiện các chính sách đã được tỉnh ban hành giai đoạn 2021-2025; 

tham mưu UBND tỉnh bổ sung vốn cho Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh và 

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh; phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các 

chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh. 

 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách về lao động - 

việc làm, nâng cao hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; gắn đào tạo với tạo việc làm 

tại doanh nghiệp, hợp tác xã. Thực hiện tốt các chương trình việc làm gắn với 

phát triển kinh tế - xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư 

phát triển, nhất là các ngành, nghề, lĩnh vực có khả năng thu hút nhiều lao động; 

tăng cường đào tạo và tạo việc làm cho lao động, đặc biệt là lao động nông thôn 

để tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ. 

 8. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh 

 Chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc, hiệu qủa Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng 

trong năm 2020, Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 về việc quy 

định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời 

hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng 

chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 về 

các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và 
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khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; tập trung nguồn vốn 

cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục rà soát, cải 

cách thủ tục, quy trình cho vay để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đề nghị vay 

vốn, hồ sơ đề nghị hỗ trợ của khách hàng; thực hiện có hiệu quả chương trình 

Kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp. 

9. UBND các huyện, thành phố 

Tăng cường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông, lâm và thủy sản ở cấp huyện, 

chú trọng phát triển sản phẩm chủ lực địa phương để tham gia chuỗi liên kết; chỉ 

đạo, hướng dẫn người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng nông 

nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, phát triển công 

nghệ chế biến sau thu hoạch; sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thích ứng 

biến đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh trên người, trên cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo 

thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban 

hành; kịp thời tổ chức nhân rộng các mô hình thí điểm về tích tụ đất đai sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa lớn; trước mắt, thực hiện theo hình thức doanh nghiệp, 

hợp tác xã liên kết hoặc thuê lại quyền sử dụng đất của nông dân để sản xuất, 

đảm bảo hài hòa lợi ích các bên. Tuyên truyền phát triển và quản lý đúng quy 

định các hình thức kinh tế tập thể nhất là các hợp tác xã nông nghiệp từ đó là 

nòng cốt phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị gắn với 

chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

  10. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

  Phối hợp với các Sở, ngành tăng cường tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, 

hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trong phát triển sản xuất, 

kinh doanh, thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, 

của tỉnh đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác bị ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã, tạo điều kiện cho các hợp tác xã vay được vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ 

kịp thời việc thực hiện các dự án phát triển sản xuất kinh doanh. Phối hợp với 

UBND các huyện, thành phố rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động và những khó 

khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, tổ hợp tác để kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

- Các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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