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KẾ HOẠCH
Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW 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
Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Bộ Chính trị khóa
IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 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;
Thực hiện Công văn số 784-UBND-KTN ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh
về việc triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban
nhân dân huyện Tam Đường ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai 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 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thế trên địa
bàn huyện tại Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao
hiệu quả kinh tế tập thể. Nêu rõ kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém,
nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ những
năm tiếp theo.
Đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém, phấn đấu đạt tốc độ tăng
trưởng cao, củng cố hoạt động 100% HTX hiện có theo đúng tính chất, mô hình
HTX kiểu mới; không còn HTX yếu kém kéo dài.
II. MỤC TIÊU

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày
18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp
tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
2. Củng cố những tổ hợp tác và hợp tác xã hiện có, tiếp tục phát triển rộng
rãi kinh tế hợp tác xã với nhiều hình thức, quy mô, trình độ khác nhau trong các
nghành, lĩnh vực địa bàn có điều kiện. Trong lĩnh vực nông nghiệp, trước hết tập

trung vào 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, tổng hợp;
trong lĩnh vực phi nông nghiệp, vừa tổ chức sản xuất vừa kinh doanh dịch vụ.
3. Mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết kinh tế giữa các tổ hợp tác,
hợp tác xã với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, nhất là với doanh
nghiệp nhà nước.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán
bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về bản chất
của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là về hợp tác xã kiểu mới. Khẳng định vị trí,
vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ
nghĩa; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, là nhiệm
vụ của cả hệ thống chính trị.
2. Rà soát, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tập
thể, hợp tác xã và pháp luật có liên quan (đất đai, thuế, tín dụng…), kịp thời tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển
bền vững. Có phương án xử lý dứt diểm việc nợ đọng ở các hợp tác xã, tạo điều
kiện để giải thể các HTX kiểu cũ, yếu kém hoặc chuyển sang hình thức kinh tế
khác. Cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của
Nhà nước và điều kiện cụ thể của đất nước. Chú trọng nâng cao năng lực, trình
độ cán bộ HTX và cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp
tác xã. Có cơ chế để các HTX đủ năng lực, điều kiện được tham gia thực hiện
một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình đầu tư
công. Quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về kinh tế
tập thể, hợp tác xã trên toàn huyện.
3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phổ biến, nhân rộng các
mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến, thành công, hiệu quả.
Quan tâm, phát triển các tổ chức, cơ sở đảng, đoàn thể trong tổ chức kinh tế tập
thể, HTX.
4. Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và thu hút nguồn nhân lực phục vụ cho các
HTX nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế
tập thể, hợp tác xã gắn với phát huy vai trò làm chủ, lợi ích của các thành viên,
khả năng huy động, tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.
5. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, các
hội quần chúng trong việc thực hiện Nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế tập thể, hợp tác xã.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tài chính – Kế hoạch
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Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện
các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại kế hoạch này. Định kỳ báo cáo UBND huyện,
Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh HTX tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết số
13-NQ/TW; các Thông tư, Quyết định và các Văn bản hướng dẫn hiện hành.
Tổng hợp các nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cấp cho các
hợp tác xã tham gia thực hiện các dự án chương trình mục tiêu quốc gia và các
dự án xây dựng đầu tư công; Kinh phí hỗ trợ đào tạo cho các hợp tác xã theo
Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của Hợp tác,
thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác theo chương trình
hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Tăng cường tuyên truyền các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh
doanh cá thể tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế
biến các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản; Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị;
Thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian
lận thương mại, ổn định giá cả thị trường.
3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan để thành lập, phát triển
thêm các hợp tác xã, tổ hợp tác coi trọng mở rộng quy mô thành lập thành viên,
nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác
xã nông nghiệp; Tăng cường công tác phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển
hình kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả.
3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm GDNN-TDTX
Phối hợp mở các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn cho người dân, các hộ
kinh doanh, thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã áp dụng các biện pháp kỹ thuật
trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng đến việc đầu tư phân bón, sử dụng các
loại phân hữu cơ và phân bón cân đối, phòng trừ sâu bệnh kịp thời mang lại hiệu
quả kinh tế cao.
4. Phòng Văn hóa thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và
hành động trong toàn Đảng, toàn dân về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế
tập thể, hợp tác xã trong xây dựng, phát triển đất nước, tăng cường các bài viết
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các mô hình, điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã
thành công, hiệu quả.
5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn
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Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ, giám sát các cá nhân, tổ chức tham gia phát triển
kinh tế tập thể, hợp tác xã và việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Xây
dựng các chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp
tác xã thuộc phạm vi quản lý và bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. Đồng thời,
thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, phổ biến, nhân
rộng kịp thời các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã tiên tiến, hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW
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 trên địa bàn huyện
Tam Đường./.
Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh;
- TT Huyện ủy;
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KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- TT HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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