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         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Số 213-KH/TU           Bình Thuận, ngày  29 tháng 6 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

triển khai thực hiện 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 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; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực 

hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp từ tỉnh đến 

cơ sở của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng 

của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là xu thế tất yếu, 

nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị các cấp. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền 

các cấp trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể.  

2. Yêu cầu 

Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải thật sự vào cuộc đồng bộ; tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức củng cố, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; phải 

xem việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng 

tâm, thường xuyên. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) và  

Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, phát triển 

và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, 

tổ chức đảng, chính quyền tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - xã hội các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên 

truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
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về kinh tế tập thể, góp phần 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 phân biệt sự khác nhau giữa mô hình hợp tác xã kiểu cũ và hợp tác 

xã kiểu mới; về vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị 

trường định hướng 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. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ 

đạo công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, coi đây là nhiệm vụ chính trị 

quan trọng thường xuyên; phải đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

vào Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội hàng năm.  

Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các địa phương phải chủ động phối hợp với 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh:  

(i) Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập, phát triển hợp 

tác xã trong các ngành, lĩnh vực như: nông nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, 

vận tải, quỹ tín dụng nhân dân, …; trong đó, chú trọng phát triển hợp tác xã gắn 

với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo Kế hoạch số 174-KH/TU, 

ngày 06/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trọng tâm là khuyến khích xây dựng 

mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với sản xuất, tiêu thụ hàng hóa theo chuỗi giá trị, 

nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân, tích cực 

đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới;  

(ii) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời nhân rộng các mô hình 

điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. 

3. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo: 

- Rà soát việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã; tiếp tục rà soát kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất 

là về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển. 

- Chỉ đạo, kiên quyết giải thể các hợp tác xã hoạt động yếu kém, xử lý dứt 

điểm các hợp tác xã đã giải thể nhưng còn vướng mắc về công nợ, vốn góp, không 

để tình trạng các hợp tác xã tồn tại hình thức. Đồng thời, chỉ đạo rà soát chặt chẽ 

việc xét công nhận tiêu chí xã nông thôn mới phải đảm bảo mỗi xã nông thôn mới 

có ít nhất 01 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, đúng thực chất, theo đúng quy định 

của Luật Hợp tác xã năm 2012. 

- Nghiên cứu thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định của 

Trung ương. Hàng năm, xem xét cân đối, bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách 

hỗ trợ phát triển hợp tác xã phù hợp với điều kiện và khả năng của tỉnh. 
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4. Các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo rà soát, kịp thời củng cố, kiện toàn Ban 

Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp tỉnh, cấp 

huyện bảo đảm hoạt động đúng thực chất gắn với phân công nhiệm vụ, trách nhiệm 

cụ thể cho từng cơ quan thành viên. Trước hết, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn 

tổ chức quản lý và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu về kinh tế tập thể 

của các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã , đảm bảo đồng bộ, xuyên suốt trong 

quá trình chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện. 

5. Nâng cao trách nhiệm, vai trò nòng cốt của Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tích cực tham gia phối hợp thực 

hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác 

do UBND tỉnh và một số các sở, ngành ủy thác theo quy định của pháp luật. 

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức 

hướng dẫn, chỉ đạo trong hệ thống tổ chức mình phối hợp chặt chẽ với cơ quan 

quản lý nhà nước cùng cấp tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, 

nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhất là tham gia vận động, hỗ trợ thành 

lập mới hợp tác xã. Tăng cường công tác giám sát, phối hợp, kịp thời nhân rộng 

các mô hình điển hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. 

2. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo, định hướng các cơ quan 

thông tin đại chúng của tỉnh đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền về kinh 

tế tập thể, hợp tác xã, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

3. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện, định 

kỳ cuối năm báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.    

Nơi nhận: T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Bộ Chính trị,  

- Ban Kinh tế Trung ương Đảng, 

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II, 

- Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam, 

- Đảng đoàn HĐND tỉnh, 

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Mặt trận TQVN và các đoàn thể tỉnh, 

- Các ban của Tỉnh ủy,  

- Các sở, ban, ngành liên quan, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,                                                             

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Cảnh 

 

(để báo cáo) 
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