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TỜ TRÌNH
Đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ 
phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, UBND 
tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Đề án và ban hành Nghị 
quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và từ các chính 

sách hỗ trợ của Nhà nước, số lượng Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam hàng năm đều tăng, quy mô, lĩnh vực hoạt động được mở rộng. Một số 
HTX được củng cố, đổi mới, mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng phù hợp, 
từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình và không ngừng nâng cao thu nhập 
cho các thành viên, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, 
chương trình OCOP. Hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh đã mang lại 
nhiều lợi ích cho người dân, vừa cải thiện đời sống vật chất, góp phần thay đổi 
nhận thức cho người dân về hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả và 
theo nhu cầu của thị trường, đồng thời đã có những đóng góp nhất định cho phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh chậm có sự thay đổi về 
chất, quy mô HTX còn nhỏ, phạm vi hoạt động chưa được mở rộng; chưa có 
nhiều mô hình HTX điển hình tiên tiến; nhận thức về tổ chức sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập còn rất hạn chế. Nhiều 
HTX vẫn trong tình trạng khó khăn, yếu kém kéo dài, năng lực nội tại của các 
HTX còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, công nghệ lạc hậu. Năng lực, trình độ 
cán bộ quản lý của các HTX còn nhiều hạn chế, không đáp ứng nhiệm vụ sản 
xuất kinh doanh và nhu cầu chung của thành viên trong điều kiện hiện nay. 

Để khắc phục những tồn tại trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, phát 
triển KTTT là nhu cầu tất yếu khách quan, cần phải có quan điểm, hệ thống giải 
pháp và cơ chế chính sách đồng bộ để khuyến khích sự phát triển của khu vực 
kinh tế này. Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm ban hành cơ chế, chính 
sách hỗ trợ HTX với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với HTX, làm đòn 
bẩy tạo động lực cho HTX phát triển. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách này đã hết 
hiệu lực vào cuối năm 2020. Trong thời gian đến, tỉnh cần có những chính sách 
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hỗ trợ HTX theo hướng đáp ứng cơ bản nhu cầu của HTX với chủ trương tăng 
cường đổi mới và đẩy mạnh phát triển KTTT; đồng thời, chính sách hỗ trợ của 
tỉnh cũng đặt mục tiêu bổ khuyết các chính sách của trung ương về nội dung, 
định mức và điều kiện hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Vì vậy, việc 
xây dựng, ban hành Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội trên địa bàn là hết sức cần thiết. 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18/6/2020;

Căn cứ Luật HTX ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật HTX;
Căn cứ Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX;

Căn cứ Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ 
hợp tác;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban 
hành chương trình hành động của Chính phủ 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 KTTT;

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 
2021-2025. 

III. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO 
NGHỊ QUYẾT

- Theo trình tự thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
quy định tại Luật số 80/2015/QH 13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội; Nghị định số 
34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản 
pháp luật khác có liên quan.

- Có phân công đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm dự thảo Đề án, Nghị 
quyết.

- Phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 70-
KL/TW ngày 09/3/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX 
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT; Nghị quyết số 
134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động 
của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính 
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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 KTTT; Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 
13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển 
KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 340/QĐ-TTg nngày 12/3/2021 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai 
đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 25/11/2008 của Tỉnh ủy Quảng 
Nam về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác và HTX trong 
nông nghiệp.

- Có sự tham gia ý kiến của các địa phương, Sở, ngành, đơn vị có liên quan 
và HTX.

- Đảm bảo tính hiệu quả khi triển khai thực hiện chính sách: Nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của HTX; cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho thành viên HTX; cải thiện công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, 
rút ngắn khoảng cách giữa giàu - nghèo, đô thị - nông thôn, đồng bằng - miền 
núi.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao và căn cứ quy định tại Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật HTX ngày 20/11/2012, Nghị định 
số 193/2013/NĐ- CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật HTX, Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ- CP ngày 
21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX, 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 
KTTT; Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Đề án, Nghị quyết về cơ chế, chính sách 
hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và tổ chức 
lấy ý kiến của các Sở, Ban, ngành như: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Công 
Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao 
thông vận tải, Liên minh HTX tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 
Hội Nông dân tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và 148 HTX trên địa 
bàn tỉnh. Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý của các ngành, địa phương, hợp tác 
xã và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn chỉnh dự 
thảo và báo cáo UBND tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức 4 phiên họp (ngày 06/11/2020, 24/02/2021, 
13/4/2021, 04/6/2021) để thông qua nội dung Cơ chế này). Trên cơ sở chỉ đạo của 
UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉnh sửa lại các dự thảo Đề án, Nghị 
quyết và gửi lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh, hoàn chỉnh trình UBND tỉnh đảm 
bảo theo đúng trình tự thủ tục quy định.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết
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Chương I. Quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
Điều 2. Điều kiện hỗ trợ chung
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng và phương thức hỗ trợ
Chương II. Các chính sách hỗ trợ
Mục 1. Các nội dung được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương
Điều 4. Các nội dung được hỗ trợ
Điều 5. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm
Mục 2. Các chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh
Điều 6. Thành lập mới, củng cố tổ chức HTX
Điều 7. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về KTTT
Điều 8. Đào tạo
Điều 9. Thu hút lao động trẻ về làm việc tại HTX
Điều 10. Chính sách tín dụng
Điều 11. Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật
Điều 12. Ứng dụng công nghệ thông tin
Điều 13. HTX khởi nghiệp
Chương III. Tổ chức thực hiện
Điều 14. Kinh phí thực hiện
Điều 15. Tổ chức thực hiện
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết (Chi tiết tại dự thảo Nghị 

quyết kèm theo)
(Kèm theo dự thảo Nghị quyết, Đề án và các hồ sơ liên quan)
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Đề 

án và ban hành Nghị quyết để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
D:\Dropbox\minh tam b\Nam 2021\To trinh\07 02 de nghi HDND tinh 
ban hanh Nghi quyet ve ho tro phat trien htx giai doan 2021-2025.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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