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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh 

tại cuộc họp tổng kết Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 
xã tỉnh năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023 

 

Ngày 23 tháng 02 năm 2023, tại Phòng họp số 4 - Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh,  Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh (gọi tắt 

Ban Chỉ đạo) tổ chức họp tổng kết năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023. 

Cuộc họp do ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Tham dự họp có 23/32 thành viên Ban Chỉ đạo và 

11/15 thành viên Tổ giúp việc. Sau khi nghe các báo cáo, kế hoạch và ý kiến thảo 

luận thống nhất của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau: 

Kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT, HTX) năm 2022 đã được các ngành, các 

cấp, các thành viên Ban Chỉ đạo quan tâm triển khai thực hiện và đạt được một số 

kết quả quan trọng so với chỉ tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại 

hạn chế như một số chỉ tiêu năm 2022 chưa hoàn thành, công tác phối hợp giữa 

các thành viên Ban Chỉ đạo chưa chặt chẽ; sự quan tâm của các cấp chính quyền, 

nhất là chính quyền cấp xã một số nơi chưa thật sự sâu sát đối với công tác phát 

triển KTTT, HTX; các cơ chế, chính sách, đặc biệt chính sách đất đai còn rất khó 

khăn cho các HTX tiếp cận; sự chuyển biến của các HTX chưa đạt theo yêu cầu đề 

ra,…Vì vậy, nhằm thúc đẩy khu vực KTTT, HTX phát triển tốt hơn trong năm 

2023, đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục theo 

dõi, nâng cao công tác quản lý, tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, chính 

sách, các ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phát 

triển KTTT, HTX; đặc biệt, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 

2023 phải đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả. Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh điều chỉnh hoặc kiến nghị Trung ương điều chỉnh, triển khai những chính sách 

còn bất cập, vướng mắc khi áp dụng vào thực tiễn, nhất là cơ chế giao đất cho 

HTX. Các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt việc hỗ trợ cho hoạt động 

KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 15 

tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Với vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành triển khai các 

nhiệm vụ về kinh tế tập thể, HTX; kịp thời tổng hợp, báo cáo những vấn đề cần 

xin ý kiến của Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền; tập trung triển 

khai thực hiện tốt Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND1; nghiên cứu tham mưu mời 

lãnh đạo dự án CSAT vào thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX 

tỉnh; phối hợp Liên minh Hợp tác xã tỉnh khẩn trương thực hiện Giai đoạn 2 của 

Kế hoạch số 5435/KH-UBND ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực 

hiện đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quan tâm chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc hỗ trợ phát triển KTTT, HTX, nhất là các HTX thuộc lĩnh vực nông 

nghiệp xây dựng mã số vùng trồng, vùng nguyên liệu,…lồng ghép các nguồn vốn 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai thực hiện; 

đồng thời, phối hợp Sở Công Thương hỗ trợ tìm đầu ra và thương mại hóa sản 

phẩm OCOP. Ngoài ra, trong công tác thẩm định tiêu chí 13.1 trong xây dựng 

nông thôn mới, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm 

túc, đúng thực chất. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hỗ trợ HTX phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu, 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý,… 

5. Sở Công Thương: Tập trung hỗ trợ HTX xúc tiến thương mại, thương 

mại điện tử, đưa sản phẩm của HTX vào các siêu thị, cửa hàng tiện ích để tạo đầu 

ra ổn định; đồng thời, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên 

cứu chính sách hỗ trợ các HTX tham gia hội chợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.  

6. Sở Tài chính: Tham mưu cân đối, phân bổ nguồn ngân sách của tỉnh để 

hỗ trợ các chính sách, nhất là các chính sách hỗ trợ HTX theo Nghị quyết số 

25/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục hỗ trợ chuyển đổi số đối với 

các HTX đã được hỗ trợ năm 2022; đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết hỗ trợ 

chuyển đổi số trong khu vực KTTT, HTX. 

8. Cục Thuế tỉnh: Tiếp tục rà soát, chỉ đạo đối với Chi cục thuế khu vực cử 

nhân sự tham gia vào Ban Chỉ đạo cấp huyện và giao nhiệm vụ cụ thể để theo dõi 

hỗ trợ HTX về lĩnh vực thuế, không để phát sinh nợ thuế. 

                   
1 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ 

trợ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2025. 
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9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương có liên quan xây dựng kế 

hoạch phát triển 50 THT, 15 HTX, 01 Liên hiệp HTX năm 2023 (kế hoạch cần 

nêu cụ thể phát triển THT, HTX, Liên hiệp HTX ở địa phương nào và thời gian 

hoàn thành); khi thành lập HTX nông nghiệp cần phải đảm bảo tiêu chí về đầu ra 

sản phẩm, đảm bảo HTX hoạt động đúng thực chất, tránh trường hợp thành lập 

theo tiêu chí 13.1 trong xây dựng nông thôn mới; bên cạnh việc xây dựng 01 Liên 

hiệp HTX tại huyện Ba Tri, cần nghiên cứu thêm việc thành lập Liên hiệp HTX 

bưởi da xanh ở Châu Thành và Liên hiệp HTX cây giống, hoa kiểng ở Chợ Lách, 

ngoài ra cũng có thể nghiên cứu thành lập thêm các Liên hiệp HTX theo các chuỗi 

sản phẩm khác khi có đủ điều kiện.  

- Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh 

Bến Tre theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ2; triển khai có hiệu quả 

Giai đoạn 2 Kế hoạch số 5435/KH-UBND ngày 09/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về thực hiện đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới 

hiệu quả giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Kế hoạch số 1575/KH-

BCĐ ngày 28/3/2022 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh về xây 

dựng, phát triển HTX nông nghiệp hiệu quả toàn diện cấp huyện giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với các sở, ngành tỉnh phấn đấu xây dựng mỗi ngành, lĩnh vực có 

ít nhất 01 HTX điểm để nhân rộng; tăng cường hỗ trợ HTX phát triển các chuỗi 

liên kết về chiều ngang lẫn chiều dọc để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

 - Duy trì, phát huy công tác đào tạo cho các HTX theo hướng đào tạo theo 

nhu cầu của HTX, đào tạo cần gắn với thực tiễn và đào tạo theo hướng cầm tay chỉ 

việc; tập trung triển khai tốt lớp Trung cấp quản trị kinh doanh cho giám đốc các 

HTX; triển khai tốt ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh 

đạo tỉnh với các HTX là 02 lần/năm, có thể tổ chức đối thoại theo hướng chuyên 

đề. 

10. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kiến 

nghị, đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh về giao đất, cho thuê đất đối với KTTT, 

HTX trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi; đối với những HTX thủy sản đã được 

giao đất, cho thuê đất nhưng đã hết thời hạn đề nghị Sở tổng hợp, tham mưu, đề 

xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

kiến nghị Trung ương xin cơ chế đặc thù trong việc giao đất, cho thuê đất đối với 

các HTX thủy sản thuộc toàn dân quản lý (HTX nghêu). 

                   
2 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động  

của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 
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11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các 

đơn vị có liên quan nghiên cứu phát triển mô hình HTX gắn với du lịch cộng 

đồng; liên hệ, tổ chức chuyến đi học tập kinh nghiệm tại các địa phương khác để 

nghiên cứu, vận dụng, triển khai có hiệu quả tại tỉnh, giúp HTX tận dụng, khai 

thác các tiềm năng, lợi thế sẵn có ở địa phương. 

12. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre: Tập trung triển 

khai tốt chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các HTX trên địa bàn tỉnh. 

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX cấp huyện 

theo hướng có đại diện Cục thuế khu vực tham gia thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc chiêu sinh tổ chức lớp 

Trung cấp quản trị kinh doanh cho giám đốc các HTX. 

- Thành lập Tổ công tác chuyên sâu cấp huyện để nâng cao công tác tư vấn, 

hỗ trợ KTTT, HTX. Hàng năm, tổ chức đối thoại riêng với HTX, nhằm tạo điều 

kiện trao đổi, tháo gỡ những bất cập, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Phấn 

đấu đến đầu năm 2024, mỗi huyện có ít nhất 01 HTX điểm cấp huyện để làm điểm 

tuyên truyền, nhân rộng; trong điều kiện cơ chế, chính sách đất đai hiện nay còn 

khó khăn, cần quan tâm tạo điều kiện để các HTX có địa điểm, trụ sở làm việc. 

Trên đây là ý kiến kết luận của ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã tỉnh tại cuộc họp tổng kết Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã tỉnh năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh 

thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Thành viên BCĐ theo QĐ 548, 
1638 (thực hiện); 
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh; 
- Phòng: KT, TH; 
- Lưu: VT, PHT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Trần Thị Duy Hương 
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