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THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế tập thể,  

hợp tác xã tại huyện Tràng Định 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-BCĐ ngày 15/7/2021 của Ban chỉ đạo đổi 

mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh (sau đây 

gọi là Ban chỉ đạo) về việc kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2021. Ngày 09/8/2021, Đoàn kiểm tra 

số 4 do đồng chí Giám đốc Sở Công Thương chủ trì đã tiến hành kiểm tra tình 

hình thực hiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại huyện Tràng Định. Tham 

dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Khoa học và Công nghệ; đồng 

chí Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ Tràng Định; Ban Chỉ đạo đổi mới, phát 

triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể huyện Tràng Định; đại 

diện Hợp tác xã SXDVTM Nguyễn Gia. 

Sau khi khảo sát thực tế mô hình hoạt động của Hợp tác xã SXDVTM 

Nguyễn Gia và Hợp tác xã chế biến lâm sản 1-5. Trên cơ sở báo cáo của Ban 

Chỉ đạo huyện và ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, Đoàn Kiểm tra số 

4 Thông báo kết quả kiểm tra tại huyện Tràng Định như sau: 

1. Kết quả đạt được 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 

và những tác động kéo dài của dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động 

sản xuất, kinh doanh nói chung và hoạt động của khu vực kinh tế tập thể nói 

riêng trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo huyện Tràng Định đã có nhiều nỗ lực, cố 

gắng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tình hình phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã của huyện trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, 

cụ thể: Huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, chủ động triển khai 

nhiệm vụ theo kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; 

tích cực tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế tâp̣ thể, hơp̣ tác xa;̃ quan tâm hỗ trợ xây dựng các mô hình 

liên kết trong phát triển hợp tác xã gắn với xây dựng nông thôn mới và các chính 

sách hỗ trợ của tỉnh. Đã chỉ đạo thành lập mới 08 hợp tác xã (đạt 160% kế 

hoạch), nâng tổng số là 44 HTX; trong đó có 33 HTX còn hoạt động (29 HTX 

nông nghiệp) với tổng số vốn đăng ký là 177.795 triệu; có 97 người làm công 

tác quản lý/428 thành viên HTX/811 người lao động trong các HTX và chỉ có 

7/33HTX hoạt động có doanh thu ước đạt 6.654 triệu đồng. Thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ HTX như: Hỗ trợ đầu tư CSHT cho 3 HTX số tiền 3.789 triệu; 

hỗ trợ mô hình PTSX cho 2 HTX số tiền 1.144,6 triệu; hỗ trợ theo NQ 08/2019 

được 07 HTX; đưa cán bộ trẻ về làm việc tại 02 HTX... thành lập mới 03 tổ hợp 
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tác, nâng tổng số tổ hợp tác lên 17 Tổ, bước đầu đã tạo việc làm cho một số lao 

động tại địa phương. 

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã 

hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tràng Định góp phần chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn và nâng cao thu nhập của người dân.   

2. Hạn chế, nguyên nhân 

2.1. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển kinh tế tập thể tại 

huyện còn một số hạn chế: Số lượng hợp tác xã được thành lập nhiều nhưng 

hoạt động còn nhiều yếu kém và cơ bản không đúng theo quy định của Luật Hợp 

tác xã 2012; việc duy trì hoạt động của các hợp tác xã thành lập theo tiêu chí 

nông thôn mới không đạt mục tiêu; chưa tổ chức đánh giá và xếp loại HTX năm 

2020; số lượng mô hình hợp tác xã hoạt động theo chuỗi liên kết còn ít, chưa 

bền vững, còn hạn chế về xây dựng và phát triển thương hiệu; quy mô của hợp 

tác xã còn nhỏ, lẻ; việc phát triển tổ hợp tác còn chậm; đội ngũ cán bộ quản lý 

của các hợp tác xã còn hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nên 

còn lúng túng trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, chưa theo kịp sự phát 

triển của kinh tế thị trường, chưa mạnh dạn trong đầu tư phát triển, ứng dụng 

tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, kinh doanh; nguồn lực đầu tư, hỗ trợ 

cho các hợp tác xã, nhất là khâu tiêu chuẩn hóa sản phẩm và xúc tiến thương 

mại, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, thiếu các trung tâm, đơn vị hỗ trợ tiêu thụ 

sản phẩm có quy mô đủ lớn bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; một số 

hợp tác xã còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại hoặc thành lập để đón đầu nguồn hỗ 

trợ từ cơ chế chính sách của nhà nước. Huyện cũng chưa lựa chọn được Hợp tác 

xã hoạt động có hiệu quả để hỗ trợ, nhân rộng mô hình trong giai đoạn 2021-

2025.  

2.2. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém do:  

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa được tập trung, chưa được quan tâm 

đúng mức; việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban 

Chỉ đạo còn lúng túng dẫn đến chưa kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn. Nhận thức chung về vai trò, sự 

cần thiết về phát triển KTTT và HTX kiểu mới chưa thực sự đầy đủ, còn có tâm 

lý dè chừng khi tham gia hoạt động HTX, lo sợ như hoạt động của HTX trước 

kia nên chưa huy động được nhiều lực lượng tham gia vào hoạt động kinh tế 

trong khu vực KTTT.  

Việc tập huấn kiến thức, kỹ năng quản trị HTX kiểu mới chưa được tốt, 

chưa thực chất nên chưa đào tạo được đội ngũ này tại địa phương và chưa xây 

dựng được mô hình hoạt động có hiệu quả theo đúng quy định của HTX kiểu 

mới theo luật HTX 2012. Việc tuyên truyền vận động về phát triển KTTT và 

HTX còn hạn chế, chưa được sâu rộng, chưa thường xuyên.  

Nguồn lực đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ để phát triển kinh 

tế tập thể, Hợp tác xã còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Về nhân lực có 

trình độ cũng rất thiếu, nhân lực lao động thiếu hụt do đi lao động ở các địa 
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phương khác... Công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp quản lý ở cấp huyện, 

cấp xã, các cơ quan chuyên môn còn thiếu đồng bộ, chưa phát huy được vai trò, 

trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức triển khai thực hiện 

nhiệm vụ phát triển KTTT; thực hiện các cơ chế, chính sách chưa được thường 

xuyên, liên tục, nên một số cơ chế, chính sách triển khai thực hiện chưa hiệu 

quả.  

3. Đánh giá chung 

 Trong thời gian qua tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa 

bàn có chuyển biến tích cực. Số lượng Hợp tác xã thành lập mới tăng, hoạt động 

đa dạng hoá về ngành nghề, lĩnh vực; có sự đổi mới về hoạt động, phương án 

sản xuất, kinh doanh để thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường. Một số HTX đã 

mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn vay để đầu tư thiết bị, máy móc, xây dựng nhà 

xưởng, mở rộng thị trường kinh doanh, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, áp 

dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế. Việc mở 

rộng và phát triển thành viên, huy động tăng vốn góp để tiếp tục đầu tư mở rộng 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được các HTX quan tâm. Đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo HTX dần được trẻ hóa, năng động, có trình độ chuyên môn đáp ứng 

yêu cầu quản lý và điều hành HTX. Xu hướng tham gia vào HTX của các hộ gia 

đình ở địa phương ngày càng tăng, cho thấy nhận thức của người dân ngày càng 

thay đổi, tư duy, cách nghĩ, cách làm từ hoạt động sản xuất nông nghiệp sang hoạt 

động kinh tế nông nghiệp được hình thành và phát triển. 

 Tuy nhiên do nhận thức chưa thực sự đầy đủ nên dẫn đến sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của một số cấp, ngành đối với KTTT, HTX còn thực hiện hình thức, chưa 

nắm bắt và quan tâm đúng mức. Năng lực của các tổ chức KTTT, HTX còn yếu, 

đặc biệt là về mặt bằng, vốn, cơ sở vật chất và trình độ quản lý của các HTX 

chưa đạt yêu cầu; số HTX làm ăn có hiệu quả còn rất ít, thiếu định hướng hoạt 

động rõ ràng, hoạt động hình thức, đa số là các hợp tác xã được thành lập để đón 

nhận, hưởng dự án hỗ trợ từ ngân sách mà không có định hướng mục tiêu theo 

đúng nghĩa của HTX kiểu mới là các thành viên đồng sở hữu vốn và mục đích vì 

quyền lợi của các xã viên, có hiện tượng biến tướng của HTX hoạt động mô 

hình doanh nghiệp, chưa đem lại lợi ích cho thành viên, chưa đáp ứng được các 

nhu cầu của thành viên; đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn nhiều yếu kém, thiếu 

kỹ năng quản lý và kinh doanh, chưa biết vận dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ 

của nhà nước, còn ỷ lại nên hiệu quả hoạt động không cao. Do đó mô hình phát 

triển HTX chưa thực sự hấp dẫn, chưa khẳng định được lợi ích khi tham gia.  

Nguyên nhân chính là do năng lực cán bộ, công chức ở một số nơi còn 

thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu, còn lúng túng, thiếu định hướng. Việc tổ 

chức chỉ đạo, thi hành Luật HTX và một số chính sách đã ban hành chưa kịp 

thời. Công tác tuyên truyền chưa sâu rộng; công tác tập huấn kỹ năng kiến thức 

về HTX kiểu mới chưa nhất quán, chưa thông suốt; công tác đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu; việc nâng cao trình độ, ứng dụng  

khoa học và công nghệ trong sản xuất chưa được quan tâm sâu; việc quản lý hoạt 

động HTX còn cầm chừng, chưa được quan tâm thường xuyên. 
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4. Đề xuất, kiến nghị 

4.1. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã của huyện Tràng Định nói riêng và phát triển KTTT trên địa bàn 

tỉnh nói chung, kiến nghị như sau: 

a) Đối với huyện Tràng Định 

- Phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ 

sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế tập thể1. 

 - Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức và tăng cường tuyên truyền 

nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã, cơ chế chính sách hỗ trợ, lợi 

ích khi tham gia. Tiếp tục tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của 

hợp tác xã trong bối cảnh mới; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

là xu thế tất yếu và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống 

chính trị từ huyện đến cơ sở. Việc tuyên truyền phải thực hiện quyết liệt ở các 

cấp, đơn vị, nhất là cấp cơ sở phải thực hiện sâu sát đến mọi đối tượng.     

 - Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tăng cường tập huấn, đào tạo, 

nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về kinh tế tập thể cho cán 

bộ, lãnh đạo, công chức từ cấp huyện đến cơ sở và Ban giám đốc, thành viên 

hợp tác xã; các hợp tác xã, tổ hợp tác cần tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy, phát 

triển thêm thành viên cả về số lượng và chất lượng để củng cố, mở rộng quy mô 

sản xuất, tạo mô hình, năng lực sản xuất bền vững; đặc biệt là chủ động hơn nữa 

trong việc nghiên cứu cơ chế, chính sách để lựa chọn mô hình trong việc sản 

xuất, kinh doanh gắn với tiềm năng, lợi thế của mình; nâng cao kỹ năng quản trị; 

tạo liên kết trong phát triển, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp 

nông thôn góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập, 

đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội huyện. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa 

tập trung gắn với hoạt động của hợp tác xã và các vùng chuyên canh, phát triển 

làng nghề truyền thống, gắn kết chặt chẽ công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập 

thể với xây dựng nông thôn mới, các chương trình khuyến công, khuyến nông, 

xây dựng thương hiệu, xúc tiến quảng bá sản phẩm,… theo hướng liên kết tạo 

chuỗi giá trị khép kín gắn với các sản phẩm chủ lực có dư địa phát triển, có chất 

lượng kinh tế cao (rau sạch, cây quế, thạch đen, gia súc, gia cầm, chế biến lâm 

sản...); đẩy mạnh công tác giao đất, cho thuê đất để các hợp tác xã xây dựng cơ 

sở hạ tầng và tạo điều kiện trong việc tiếp cận vốn vay tại các tổ chức tín dụng. 

- Ban Chỉ đạo huyện tạo mọi điều kiện để các hợp tác xã tham gia các 

chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ sản xuất, đăng ký và bảo 

                                                 
1 Nghị quyết số 08/2019/NĐ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 

17/7/2021 của HĐND tỉnh; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 06/5/2021; Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 

13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030 
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hộ, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng; xây 

dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm; học tập kinh nghiệm và nhân rộng các 

mô hình kinh tế hiệu quả. 

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND 

cấp xã để lựa chọn các cây trồng, vật nuôi phù hợp với vùng quy hoạch và điều 

kiện tự nhiên để tập trung ưu tiên phát triển các mô hình điểm theo từng lĩnh 

vực, làm cơ sở  nhân rộng trên toàn địa bàn, nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị 

kinh tế cao gắn với sản xuất theo chuỗi giá trị; đảm bảo phù hợp giữa nhu cầu 

thị trường tiêu thụ và mô hình sản xuất. 

- Rà soát, đánh giá năng lực của các hợp tác xã, tổ hợp tác theo hướng 

hoạt động thực chất gắn với các mô hình điển hình trong phát triển nông nghiệp 

nông thôn, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho khu vực kinh tế;  

xem xét, xử lý kịp thời, dứt điểm đối với các Hợp tác xã không đủ năng lực, 

không có hoạt động hoặc đã giải thể. 

 - Thực hiện việc cập nhật, đăng ký thông tin trên Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký Hợp tác xã. 

b) Các Sở, ngành 

 - Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn xem xét, thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn cho huyện về phân loại, 

đánh giá hợp tác xã để tránh chồng chéo, gây mất thời gian đảm bảo đúng theo 

quy định. 

 - Đề nghị Liên minh Hợp tác xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ cho huyện về tập huấn, đào tạo, nâng cao 

nhận thức, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ kết hợp thăm quan học tập mô hình 

về kinh tế tập thể  trong và ngoài tỉnh cho cán bộ, lãnh đạo, công chức từ cấp 

huyện đến cơ sở và Ban giám đốc, thành viên hợp tác xã.  

- Các sở, ngành tham gia Đoàn kiểm tra căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ 

động, tích cực hỗ trợ UBND huyện Tràng Định, Ban Chỉ đạo huyện triển khai 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là hướng dẫn, triển khai 

các chính sách ưu đãi liên quan đến khu vực kinh tế tập thể; chủ động xem xét 

giải quyết các kiến nghị của Ban Chỉ đạo huyện tại cuộc họp. 

4.2. Đề xuất Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh: 

- Chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh nâng cao trách nhiệm, chủ 

động, sáng tạo  triển khai nhiệm vụ được phân công nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả KTTT trên địa bàn tỉnh.  

- Chỉ đạo đánh giá về hiệu quả trong hoạt động kinh tế tập thể thời gian 

qua để kịp thời chấn chỉnh, định hướng triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế 

tập thể  phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh trong thời gian tới. 

 - Tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện các chính sách, 

chương trình, dự án để phát triển kinh tế tập thể. 
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Đoàn kiểm tra số 4 báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện Tràng Định. 

Kính gửi Ban chỉ đạo tỉnh tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:                       
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KHĐT (phối hợp); 

- Các sở, ngành thành viên Đoàn Kiểm tra;  

- UBND huyện Tràng Định; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTH, TT KC&XTTM; 

- Lưu VT, QLTM. 
 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại  
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