
 

 

 

 

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 43 -CTr/TU 

                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Bình Thuận, ngày 14 tháng 11 năm 2022 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới,  

phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể  

trong giai đoạn mới 

----- 
 

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

Qua 20 năm 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 và 10 năm thực hiện Luật 

Hợp tác xã năm 2012, nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức kinh tế và nông 

dân về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể được nâng lên. Kinh tế tập thể, nòng cốt là 

hợp tác xã có bước phát triển cả về số lượng, quy mô, phạm vi và hiệu quả hoạt 

động. Phần lớn các hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi theo Luật Hợp 

tác xã năm 2012; nhiều hợp tác xã được củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức 

hoạt động; quy mô và năng lực sản xuất, kinh doanh được nâng lên, góp phần hỗ trợ 

tốt hơn cho kinh tế hộ và xã viên. Hình thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo 

chuỗi giá trị được một số hợp tác xã thực hiện đạt hiệu quả bước đầu; nhiều hợp tác 

xã chú trọng liên doanh, liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm cho nông 

dân. Đã xuất hiện một số mô hình hợp tác xã sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cần 

được đánh giá, nhân rộng.  

Tuy nhiên, công tác quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 

XI), Luật Hợp tác xã năm 2012 chưa thường xuyên và sâu rộng. Phần lớn các hợp 

tác xã có quy mô nhỏ, phát triển chưa đều trên các lĩnh vực, địa bàn. Một số hợp tác 

xã hoạt động cầm chừng, hiệu quả thấp; việc tác động hỗ trợ phát triển kinh tế hộ, 

xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, chưa khuyến khích, thu hút nhiều xã viên tham 

gia. Mô hình hợp tác xã kiểu mới chưa nhiều, số hợp tác xã liên kết, sản xuất theo 

chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao còn ít. Hoạt động của các tổ hợp tác còn 

nhiều khó khăn, lúng túng. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn nhiều 

bất cập; trình độ, năng lực của cán bộ quản lý, điều hành hợp tác xã, tổ hợp tác còn 

nhiều hạn chế; một số chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể chưa triển 

khai kịp thời. 

Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế nêu trên chủ yếu là do: 

Nhận thức của một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, tổ 

chức kinh tế và người dân về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể chưa đầy đủ. Cấp ủy, 
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chính quyền nhiều nơi chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện cho 

mô hình kinh tế tập thể phát  triển.  

Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể của sở, ngành, địa 

phương còn chồng chéo. Đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về kinh tế tập thể chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Vai trò của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc hướng dẫn, hỗ trợ phát triển 

kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã còn hạn chế.  

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả và bền vững. Ngày càng có 

nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, cùng có 

lợi, bảo đảm quyền và lợi ích của các thành viên; thu hút ngày càng nhiều nông dân, 

hộ gia đình và tổ chức kinh tế, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia, góp phần huy động 

các nguồn lực xã hội vào sản xuất, kinh doanh, xây dựng xã hội hợp tác, tương trợ 

lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân. Thúc 

đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp 

với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Đến năm 2030: 

Toàn tỉnh có hơn 5.400 tổ hợp tác, với khoảng 210 nghìn thành viên; gần 250 

hợp tác xã với khoảng 05 nghìn thành viên, không có hợp tác xã tồn tại hình thức; 

thành lập mới 02 liên hiệp hợp tác xã với khoảng 40 hợp tác xã thành viên.  

Có ít nhất 70% tổng số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, trong đó phấn đấu 

có từ 50% hợp tác xã tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao 

vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.  

b) Đến năm 2045: 

Mở rộng quy mô hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Bảo đảm từ 90% 

trở lên tổ chức kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả, phấn đấu có 75% tham gia liên 

kết theo chuỗi giá trị. Các tổ chức kinh tế tập thể đều áp dụng công nghệ, nhất là 

chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.  

III. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Thống nhất nhận thức về phát triển kinh tế tập thể 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của 

kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa, hiểu rõ bản chất mô hình hợp tác xã kiểu mới, coi trọng lợi ích của 
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thành viên, lợi ích của việc hợp tác, liên kết, trợ giúp lẫn nhau mang lại cho từng 

thành viên và tập thể. Xác định rõ phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong 

hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội 

chủ nghĩa, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. 

Đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội hàng năm, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.  

Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng 

đối tượng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Thông qua các hoạt động của hệ thống 

chính trị kịp thời chia sẻ kinh nghiệm, động viên khen thưởng, tôn vinh và nhân 

rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả. 

2. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên, 

hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể 

2.1. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

Đưa nội dung đào tạo về kinh tế tập thể vào chương trình giảng dạy lý luận 

chính trị, chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên theo đúng 

quy định, hướng dẫn của Trung ương.  

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế 

tập thể, nhất là chuẩn hóa các chức danh quản lý trong tổ chức kinh tế tập thể (giám 

đốc, kiểm soát và kế toán) bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. Xây dựng và 

triển khai tốt kế hoạch cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về kinh 

tế tập thể, nhất là hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025.  

Bố trí kinh phí để hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng đối với các cán bộ quản lý chưa 

đạt tiêu chuẩn chức danh đang đảm nhiệm và tạo nguồn cán bộ trong tổ chức kinh tế 

tập thể. Có cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút cán bộ quản lý và khoa học công 

tác tại các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phù hợp với điều kiện của tỉnh. 

2.2. Chính sách đất đai 

Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể tích 

tụ đất đai cho sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với sản 

xuất, tiêu thụ hàng hóa theo chuỗi giá trị có quy mô lớn, nâng cao hiệu quả kinh tế, 

cải thiện đời sống nhân dân, tích cực đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới. 

Lập quy hoạch sử dụng đất 05 năm cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

cấp huyện phải bố trí quỹ đất cho các tổ chức kinh tế tập thể thuê. Thực hiện chính 

sách ưu đãi hợp lý theo quy định pháp luật về giá và thời gian cho thuê đất đối với các 

tổ chức kinh tế tập thể chuyển đổi và thành lập mới chưa được hỗ trợ thuê đất, bảo 

đảm sử dụng đất có hiệu quả. 

Có chính sách ưu đãi giá thuê lại đất cho các tổ chức kinh tế tập thể và hợp 

tác xã trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để đầu tư 
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các cơ sở, nhà máy sản xuất, chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản phù hợp với 

điều kiện của tỉnh. 

2.3. Chính sách tài chính - tín dụng 

Triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

kinh tế tập thể. 

Các tổ chức kinh tế tập thể được vay vốn như các tổ chức kinh tế khác; được 

hỗ trợ để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm bền vững, nâng cao năng lực tài chính, 

quản trị điều hành, các tiêu chuẩn, điều kiện cấp tín dụng, tăng khả năng tiếp cận 

nguồn vốn tín dụng, ngân hàng đối với các dự án sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. 

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 kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện và khả năng của tỉnh, đảm bảo công 

khai, minh bạch. 

2.4. Chính sách khoa học - công nghệ 

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc cung cấp dịch vụ tư 

vấn về quản lý và khoa học - công nghệ đối với các tổ chức kinh tế tập thể trên cơ sở 

nhu cầu và theo hợp đồng được ký kết với cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn. 

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể trong quá trình chuyển đổi số. Hướng dẫn 

các tổ chức kinh tế tập thể lập dự án ứng dụng, nâng cao trình độ khoa học - công 

nghệ và đổi mới sáng tạo được vay vốn theo chính sách quy định của Trung ương 

và địa phương. 

2.5. Chính sách hỗ trợ về thông tin kinh tế, kỹ năng tiếp thị và nghiên cứu 

thị trường 

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể tham gia nghiên cứu, khảo sát thị trường; 

xây dựng, đăng ký thương hiệu, sản phẩm thương mại; tham gia hội chợ, triển lãm 

ở trong và ngoài nước, làm tốt công tác xúc tiến thương mại trong nước. 

2.6. Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 

Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng xúc tiến thương mại, đầu tư, ứng dụng thương 

mại điện tử, sàn giao dịch. 

2.7. Chính sách bảo hiểm xã hội 

Triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động và thành 

viên của các tổ chức kinh tế tập thể làm việc theo hợp đồng lao động, hưởng tiền 

lương, tiền công theo quy định của pháp luật; các thành viên khác không thuộc đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tạo điều kiện để tham gia bảo hiểm xã 

hội tự nguyện. 

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể 

Rà soát, sắp xếp lại các tổ chức kinh tế tập thể tồn tại hình thức, hoạt động 



43CTrTU 2022 thuc hien NQ20 TW5 ve KTTT(hoan chinh)-Khoi(2) 5 

 

 

 

cầm chừng, hiệu quả thấp; giải thể các hợp tác xã ngừng hoạt động; xử lý dứt điểm 

các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật. Chú trọng 

xây dựng các hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp; quan tâm xử lý một số Quỹ tín 

dụng hoạt động yếu kém, hiệu quả thấp.    

Tăng cường liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh giữa các hợp tác xã và giữa 

hợp tác xã với doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế khác để hỗ trợ cùng 

phát triển trên cơ sở tự nguyện và đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm đối với phần đóng 

góp theo quy định của pháp luật. 

Lựa chọn một số hợp tác xã có quy mô phù hợp để hỗ trợ xây dựng mô hình 

liên kết chuỗi với doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.  

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể 

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 gắn với phân công nhiệm vụ, trách 

nhiệm cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm hoạt động đúng thực chất; định kỳ tổ chức 

sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ của thành viên Ban 

Chỉ đạo nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho kinh tế tập thể. Tăng cường 

củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, quản lý kinh tế tập 

thể của các sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản trị, điều hành các tổ chức kinh tế tập thể có 

chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu về kinh tế tập thể, có tư tưởng chính trị vững 

vàng, có năng lực thực tiễn để thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển lành mạnh, đúng 

định hướng. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý kinh tế 

tập thể; từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể, 

liên thông với hệ thống đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Hỗ trợ hợp tác xã tham 

gia các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết, hợp tác, tìm kiếm mở rộng thị trường 

trong và ngoài nước để tiêu thụ sản phẩm. 

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách 

nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức đối với việc chấp hành chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, kịp 

thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. 

Tạo điều kiện thuận lợi để Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát huy vai trò tham 

mưu, hướng dẫn, chia sẻ thông tin và làm cầu nối chuyển giao công nghệ cho các hợp 

tác xã, tổ hợp tác và vận động thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể; nghiên 

cứu giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh thực hiện một số dịch vụ công phù hợp với quy 

định của pháp luật.  

5. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chức năng vận động, tuyên 

truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
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Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh 

tế tập thể trong giai đoạn mới; đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân 

dân trong các hợp tác xã, tổ hợp tác ở những nơi có điều kiện, cùng hội đồng quản trị, 

ban giám đốc, xây dựng tổ chức kinh tế tập thể phát triển vững mạnh. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với 

các sở, ngành tăng cường thông tin, tuyên truyền trong nhân dân 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; vận động, hỗ trợ thành lập mới các tổ chức 

kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nhân rộng các mô hình 

kinh tế tập thể điển hình, tiên tiến, hoạt động có hiệu quả cao. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực 

thuộc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành 

động này; trên cơ sở đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được quy định, ban hành kế 

hoạch phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện. 

2. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thanh niên, các cơ quan thông tin, truyền thông 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện Chương trình hành 

động này và phát huy vai trò giám sát, phản biện theo quy định. 

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, ban hành các chính sách về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; giám sát 

việc thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật để đảm bảo triển khai thực 

hiện Chương trình hành động này có hiệu quả. 

4. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, thường xuyên theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:      

- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Các ban và Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  

các tổ chức chính trị - xã hội tinh và  

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên, 

- Các sở, ban, ngành, 

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

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.  

T/M TỈNH ỦY 

BÍ THƯ  

 

 

 

 

 

Dương Văn An 

 

(để báo cáo) 
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