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Näm 2019, kinh t tp th, hqp tác xã tang s luqng, qui mô và nãng cao 
chat lucrng, hiu qua hot dng, là thành phn kinh t quan trQng trong dôi mâi 
mô hInh tang trithng gn vài tái Ca diu nn kinh t, dóng gop cho tang trtr&ng 
kinh té nhanh, bn 'rrng, an sinh và n djnh xä hi, cãi thin môi tnthng; Ca nu&c 
thành l.p mài 2.640 hcip tác x (HTX), 9.500 t hcrp tác (THT), 16 lien hip 
HTX. Cuôi näm 2019, Ca nithc có 24.618 HTX (HTX nông nghip chim 64,1 %, 
HTX phi nông nghip chim 35,9%), 110.000 THT, 85 lien hip HTX, 10,4 triu 
thành viên là dai  din h gia dInh (tang 1,3 triu thành viên so vth näm 2018), ty' 
l HTX hot dng hiu qua gn 60%; nhiu HTX qui mô iOn, san xuât gän vOi 
chui giá trj, img diing cong ngh cao. He thng Lien minh HTX Vit Nam hoat 
dng hiu qua, dóng vai trO nOng ct phát trin kinh th tp th, HTX. 

Thirc hin chü trixclng cüa Dàng, Nghj quyt s 85/2019/QH14 ngày 
11/11/2019 cCia Quc hi v K hoch phát trin kinh t - xã hi näm 2020; 
Nghj quyt s 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü v nhim vii, giãi 
pháp chü yu thirc hin K hoch phát triên kinh té - xã hi và D toán ngân 
sách nhà nuOc näm 2020; Lien minh HTX Vit Nam kInh dê nghj Uy ban Nhãn 
dan tinh, thành ph tri1c thuc Trung uong (du&i day gçi tt là Uy ban Nhân dan 

cAp tinh) chi dao Lien minh HTX cAp tinh, sO, ngành lien quan, cap huyn vã xã 
thixc hin mt s giãi pháp phát trin kinh t tp th& HTX, nãng cao näng lirc và 
hiu qua ho?t dng cüa Lien minh HTX cAp tinh trong näm 2020 nhu sau: 

1. V giãi pháp phát trin kinh t tp the, HTX 

a) Phát trin kinh t tp th, nông ct là HTX theo phnmg châm tIch cIc 
vá bn vüng, ch tr9rig chAt lucing và tang qui mO thành viên càa HTX, THT; 
tang s luqng HTX, lien hip HTX, THT, di dôi vOi khuyn khIch hcTp nhAt, sap 

nhp các HTX qui mô nhO thânh các HTX, lien hip HTX qui mô iOn dê nâng 
cao náng hrc canh tranh và hiu qua hot dng; san xuAt gän v&i chuOi giá trj san 

phâm chü 1?c  quc gia, v11ng và dja phucmg. Nam 2020, cá ntrOc thành 1p mOi 
It nhât 7.000 THT, 2.500 HTX và 20 lien hip HTX; t 1 HTX hoat dng có 



hiu qua dt trên 60%; thi thiu 70% can b quân 1 HTX thrcic dào t.o, bi 
du&ng; thu hut phn I&n h dan i v11ng nông thôn tharn gia HTX, THT. 

b) D.y manh  và di mri cong tác tuyên truyên nhäm nâng cao nh.n thrc 
cCia ngu?ii dan và h thng chmnh tr v bàn cht, co ch hot dng cüa HTX kiu 
mâi, vai trô và igi Ich cüa kinh t t.p th, HTX mang lai cho thành viên, dóng 
gop phát trin kinh t - xâ hi: Tuyên truyn, 4n dng thanh niên khâi nghip 
theo mô hInh HTX; phát hành .n ph.m báo chj trên các phi.rcmg tin truyn 
thanh, truyn hlnh v each lam hay, mô hlnh HTX, THT hoat dng hiu qua, 
tham gia chuo'ng trmnh mi xa mt san phm (OCOP); thtthng xuyên to chrc cho 
các phóng viên di thrc t ti các HTX, lien hip HTX, THT d thra tin, xây dmg 
chi.rong trInh truyn thông; t chüc din dan, hi thào, toa dam v phát trin kinh 
t t.p th, HTX; ph bin kin thrc pháp 1u.t, quàn trj HTX trên các phu'cmg 
tin truyn thông. 

c) Phát huy vai trO và thim vii cüa Ban Chi dto Di mâi, phát trin kinh t 
tp th, HTX: Hu&ng dn, kim tra và don doe các so, ngành, cAp huyn và x thrc 
hin có hiu qua chñ truong cüa Dáng, chInh sách và pháp 1ut cüa Nba ni.rOc v 
kinh t t.p th, HTX; phân cong các thành viên Ban Chi do thirc hin chi.rong 
trInh, dir an phát trin kinh t tp th& HTX; dánh giá tinh hInh HTX 0 nhtrng xã 
duqc cong nhn nông thôn mOi, nhân rng mô hInh HTX hoat dng hiu qua, dng 
th0i khAc phiic tn ti, yu kern, biu hin hinh thOc và chy theo thành tIch; tin 
hành dçt diu tra, th,ng kê toàn din tinh hInh kinh t tp th, HTX trong 11th virc 
nông ngbip và phi nông nghip; nghiên cIru, d xuAt chInh sách và giâi pháp phát 
trin kinh t tp th& HTX nông nghip và phi nông nghip cüa dja phuong giai 
do?n 2021 - 2025; nAm bAt kjp th0i tam tu, nguyen vng, bAt cp và khó khan cüa 
HTX, lien hip HTX, THT d có bin pháp giâi quyt. 

d) DAy mnh buy dng các ngun hrc d h trg kinh phi thirc hin chtxcmg 
trInh phát trin kinh t tp th& HTX phu hçip v0i Quyt djnh s 226 1/QD-TTg 
ngày 15/12/2014 cüa Thu tuOng Chinh phü: Ho trci khOi nghip, thành 1p mOi, 
hçip nhAt, sap nhp HTX; bi dung näng lirc can b quân trj, dào t?o  ngh cho 
thãnh viên gn vOi san phAm, hang boa cüa HTX; t chOc hi chg cho HTX, 
giao hoc cho Lien mirth HTX cAp tinh thuê dAt có igi th thirang mi và h trg 
kinh phi d xây dmg Trung tam quàng bá, gi0i thiu san phAm, xüc tin thwmg 
mi cho HTX, san phAm OCOP; chuyn giao cong ngh cao cho HTX; dAu tu 
kt cAu h tAng dM vOi HTX, lien hip HTX nOng, lam, ngu, diem nghip có qui 
mô lOn, ch bin san phArn gAn v0i chui giá trj, HTX hoat dng 0 dja ban khó 
khãn; thành 1p  mOi hoc b sung vein cho Qu5 H trg phát trin HTX d mO 
rng cho vay; xây drng các rnO hinh HTX san xuAt gAn vOi chui giá trj san 
phAm chü 1rc quc gia, vüng và dja phuong. 

d,) Ban hânh chInh sách xu dãi v thu& tin thuê dAt, phi và l phi di vOi 
HTX, lien hip HTX phü hgp vOi qui djnh cüa pháp 1ut và thAm quyên cüa Hi 
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dng Nhãri dan, Uy ban Nhân dan cAp tinh nhm khuyn khIch thãnh 1p, kWyi 
nghip theo mô hmnh HTX, ap ding cong ngh cao vâ di mOi sang tao. 

e) Xây drng và thc hin qui hoach phát trin kinh t ttp th& HTX theo 
chui giá trj gan vâi san phAm chü 1irc quc gia, vüng và dja phixang phü hçip 
vâi rn1ic tiêu, quan dim vã giãi pháp phát trin kinh t t.p th, HTX trong giai 
doan 2021 - 2025 cüa Nghj quy& Dai hôi Dãng b cap tinh. 

g) Tang ci.thng kim tra, giám sat và xà 12 tn tai  lien quan dn hoat dng 
cia HTX, lien hip HTX, THT: Thng ké dung, dü và kjp thai các chi tiêu v 
kinh té tp th& HTX theo hu&ng dn cüa các b, ngành; dánh giá và phân ba1  
ding thirc trng hoat dng cüa HTX, lien hip HTX; giâi th drt dim các HTX 
y&l kern, ngirng hoat dng, chiia chuyn &,i hot dtng theo Lut HTX nAm 2012; 
nAm bAt và xü l kjp thii nii ro boat dng cüa các qu tin dung nhãn dan. 

2. V giãi pháp nãng cao näng hrc và hiu qua hot dng cüa Lien 
minh HTX cap tinh 

a) Barn sat ccx sä, chü dng tip can, tu vAn, h trçi cho thành viên; nArn 
bAt kjp th&i tam tu, nguyen vng, nhu cAu, bAt cp và vuàng mAc ye hoat dng, 
chInh sách và pháp lut d phãn ãnh cho co quan chirc nàng, dng thñ tham 
rniii.i, d xuAt co ch, chInh sách h trçi phát trin kinh t tp th, HTX; chü trI, 
phi hop vài các sec, ngành, cAp huyn và xâ trong tu vAn thành 1p m&i, co cAu 
lai HTX yu kern, hop nhAt, sap nhp thành HTX qui mô lien xã, vllng; thc 
hin hiu qua các djch v11 cong và rnt s nhim vii quãn l' nhà ni.rc dtrqc cAp 
u Va chInh quyn giao. 

b) Nâng cao chAt Iuçmg cong tác thông tin, báo cáo tInh hmnh kinh t tp 
th& HTX cho cAp u và chInh quyn dja phucing, Lien minh HTX Vit Nam; 
hi.rng dn HTX, lien hip HTX, THT thirc hin dung chü truong cüa Ban BI 
thu. chi dao  cüa ChInh phü và cAp us', chInh quyn dja phumg trong phông 
chng djch viêm duông ho hAp cAp (virus nCoV), djch cüm gia sue, gia cam..., 
phãn ánh kjp thai khó khàn, thit hai  san xuAt, kinh doanh c'Cia HTX cho cAp u' 
và chInh quyn dja phuong xü l. 

c) Thirc hin dng b các giái pháp d thu hut hAu hat các HTX, lien hip 
HTX và THT (qui mO 1&n) là thãnh viên cüa Lien minh HTX cAp tinh dê Co diêu 
kiên thirc hin t& chüc nàng, nhirn v duçc giao, nAm bat và phán ánh chInh 
xác tlnh hInh boat dng cUa kinh t tQp tha, HTX; m& rng khã nãng và pham vi 
cung cAp djch v công, xüc tian thuong mai cho phAn In HTX, tLr van và h trçY 
pháp l d bão v quyan và lçii Ich hop pháp cüa thành viên. 

d) Xây dirng và thirc hin thành cong da an (ka hoach)  to chuc Dai  hi 
Lien mirth HTX cap tinh nhirn k3' 2020 — 2025, phu hop vài chü truong cüa 
Ban BI this, chi dao  cia cAp u' và chinh quyn dja phuong ye Di hi cüa h 
thng Lien minh HTX Vit Nam nhim kS'  2020 - 2025. 
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it) Nghiên cüu, tham mu'u cho cp ñy và chInh quyn dja phuong v k 
hoach phát trin kinh t t.p th, HTX giai doan 2020 - 2025 trong Van kin, 

Nghj quy& Dai  hi Dàng b các cp; tng k& 05 nàm thirc hin Quy& djnh s 
2261/QD-TTg ngày 15/12/2014 cüa Thu tithng ChInh phü v Chucmg trInh h 
trçi phát trin HTX giai doan 2016 - 2020 và xây dirng Chuong trInh h trq phát 
trin kinh t t.p th& HTX giai doan 2021 - 2025, trong do, dánh giá cv th tác 

dng và hiu qua, bt cp và vuOng mc ye ban hành và thirc hin chInh sách h 
trci, d xut chInh sách Va cci ch khâ thi trong giai doan tâi; dng thai g&i báo 
cáo tng kt cho Lien minh HTX Vit Nam. 

e) Thrc hin Kt 1un cüa Ban BI thu v tip tVc  thrc hin Kt 1u.n so 

102-KL/TW cüa B ChInh trj Khoá XI v hi quân ching trong tlnh hInh mdi: 

Tao diu kin thi4n lçri cho Lien minh HTX cp tinh n djnh và phát trin t 
chirc b may, biên ch& diu kin hoat dng (try s& lam viec, phuang tiên o to di 
cong tác, kinh phi thithng xuyên...) tuong ducTng các sO, ngành d thirc hin 
nhim vi duqc cp üy và chInh quyn giao v phát trin kinh t tp th& HTX. 

3. Lien minh HTX Vit Nam thyc hin mt s giãi pháp chü yu, gop 

• A A A 

phan phat trien kinh te tp the, HTX, cung co hç thong Lien minh HTX 

Vit Nam 

a) Chü dng trin khai, thirc hin chü truong cüa Dãng, chInh sách và pháp 
1ut cña Nhà nrnc d thüc d.y kinh t t.p th, HTX phát trin nhanh và bn vQng: 
Nghiên cáu, d xut vOi ChInh phü, cp üy và chinh quyn dja phuong các giái 
pháp phát trin kinh t t.p th& HTX; xây thing Chuong trInh hành dng thirc hin 
Kt 1un cüa Bô ChInh trj v tng kt 15 nãm thirc hin Nghj quyt s 13-NQ/TW 
ngày 28/3/2002 v tip tic di mdi, phát trin và nâng cao hiu qua kinh té tp 
th; Nghj quyt O1fNQ-CP ngày 01/01/2020 cüa Chmnh phü ye nhim vy, giâi 
pháp chü yu thtrc hin k hoach phát triên kinh t - xã hi và Du toán ngân sách 
nba nuóc nám 2020; phi hqp Tng kt 05 näm thrc hin Quyt djnh 226 1/QD-
TTg ngày 15/12/2014 cüa Thu tithng ChInh phü v Chucing trInh h trçl phát trin 
HTX giai do?n 2015 - 2020 và xây drng Chucrng trmnh h tra phát trin kinh t 
tp th giai doan 2021 - 2025, Chi thj s 12/CT-TTg ngày 22/5/20 18 cüa Thu 
tirng ChInh phü v vic tip ttc tang cu&ng cong tác trin khai thi hành Lut 
HT)( nãm 2012; tham gia xay dmg chin lucic phát triên kinh t tp the, HTX 
giai do?n 2021 - 2030 và k hoach giai do?n 2021 - 2025. 

b) Chü dng nghiên ciru, kháo sat thirc t, 1ng nghe kin cüa các HTX, 
lien hip HTX, THT d kjp th?ii nm bit, phán ánh vci ChInh phü, Mt tran T 
qu6c Vit Nam, các b, ngành va c.p üy, chInh quyn dja phuong tháo gO 
nhUng khó khãn, vi.róng mc, tao  diu kin phát trin kinh t tp th, HTX nh.m 
thirc hin CO hiu qua chüc nang dai  din, báo v quyn và 1i Ich hqp pháp cüa 
thãnh viên. 
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c) Huy dng các ngun lirc d dy manh  xây drng mô hInh HTX san xut 
gän vOi chui giá trl & các tinh, thành ph& trên cci sâ phát huy kt qua xây drng 
mô hInh HTX & 63 tinh, thành ph trong näm 2018 - 2019; tiép tiic ho trçi các 
HTX vüng khó khàn; trin khai thirc hin các D an phc vi phát trin kinh t 
tp th& HTX vâ h tMng Lien minh HTX Vit Nam sau khi duçic Thu tithng 
ChInh phü phé duyt nhu kim toán HTX, dào to, bi dung di ngü can b 
cüa HTX và h thng Lien minh HTX Vit Nam, mg diing cong ngh thông tin, 
lien kt và m& rng hot dng cüa h thng Qu? H trg phát trin HTX trung 
ucYng và dja phucmg; t chi'rc hi chçi, xüc tin thucing mai  cho HTX. 

d) Thrc hin hiu qua nhim v11 cüa thành viên Ban Chi dao Dôi mth, phát 
trin kinh t tp the, HTX, Ban chi dto các chuong trmnh miic tiêu quôc gia ye xây 
drng nông thôn mói, giãm nghèo bn vUng; chü tn và phi hçip vói B K hoch 
và Dâu tu, các b, ngánh lien quan to chirc Din dan kinh té tp th& HTX näm 
2020, L trao giái thu&ng "Ngôi sao HTX Vit Nam - Vietnam Co.op Star 
Awards"; hi thão khoa hçc v phát trin kinh t tp th& HTX trong tInh hinh m&i. 

d) Xây drng, trmnh và t chirc thirc hin thãnh cOng Dai  hi h thng Lien 
mirth HTX Vit Narn nhim kS'  2020 - 2025 theo D an ducic Ban BI thu phê duyt. 

e) Day mnh và nâng cao näng hrc di ngoi và hi nh.p quôc t& khai thác 
có hiu qua các ngun 1irc tir các t chirc quc t& các t chirc phi chInh phü vâ 
cac t chüc di din HTX các nuâc phiic vi cho phát trin kinh tê t.p th& HTX. 

Lien minh HTX Via Nam trân trQng cam on Uy ban nhãn dan tinh, thânh 
ph tnrc thuc Trung hung quan thin chi dio các giãi pháp phát triên kinh tê tp 
th, HTX; nâng cao nàng lirc và hiu qua hot ctng cüa Lien minh HTX cp tinh./. 

Noi n/ian: 
- Nhu trên 
- ThCi urOiig ChInh phü; 
- Dông chI Thithng tri,rc Ban BI thtr; 
- PTTg Virong DInh Hue, 

Trtróng Ban CD PTKTYT, HTX; 
- LJy ban TWMfl'Q Vit Nam; 
- Van phong Trung hong Dãng; 
- Ban Kinh té Trung irong; 
- Ban To chrc Trun hang; 
- Uy ban Kinh té QuOc hi; 
- Van phOng ChInh phü; 
- Bô Kê hoach vã Dâu tir; 
- B Tâi chinh; 
- BôNOivu; 
- Bô NOng nghiêp và PTNT; 
- ThtrOng tlVc tinh üy, thành üy; 
- Ban Chi dao DM PTKTTF, HTX 

tinh, thành ph; 
- Van phOiig BCD DMPT KTTT, HTX; 
- Uy viên BCH, BTV LMflTXVN; 
- Thixrng tn,rc LMHTXVN; 
- Lien minh I-I1'X tinh,thành ph0 (dé thxc hin); 
- Các ban, don vj trtrc thuc; 

Liru; VP, CSPT. 

TM. BAN CHAP HANH 
CHU TTCH LIEN MIMI HTX VIT NAM, 
PHO TR1XNG BAN CHI DAO DOT MI 

PJRIN KTTT, HTX 
7:. 

Nguyen Ng9c Bão 
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