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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh về

Cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã  
giai đoạn 2021 - 2025

1.  Cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và thẩm quyền ban hành 
Trên cơ sở quy định Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành, 

HĐND tỉnh khóa VII, VIII đã ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính 
sách đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã1 và Nghị quyết về thành lập 
Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh để phục vụ nhu cầu cho vay hỗ trợ các HTX mở 
rộng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trong những năm qua, với tác động tích cực từ những cơ chế hỗ trợ, hoạt 
động của THT, HTX trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển đáng kể, quy mô, 
lĩnh vực hoạt động HTX được mở rộng, một số HTX kịp thời củng cố, đổi mới, mô 
hình tổ chức, hoạt động, tham gia tích cực thực hiện một số chương trình mục tiêu, 
tạo sự liên kết, hợp tác, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, tạo diện mạo mới bộ 
mặt nông thôn của tỉnh... 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, một số quy định chính sách đã 
nảy sinh những bất cập, không còn phù hợp, chưa thật sự tạo động lực cho các 
HTX phát triển2. Hơn nữa, thực trạng hoạt động của các THT, HTX trên địa bàn 
tỉnh chậm được nâng cao, trình độ năng lực quản trị, phương thức tổ chức sản xuất, 
kinh doanh còn gặp phải khó khăn trong xu thế hội nhập và phát triển3. 

Thực hiện 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; 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. Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh 
trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX 
giai đoạn 2021 - 2025 là cần thiết, đúng thẩm quyền quy định và phù hợp với chủ 

1 Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008 về “đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã” và Nghị 
quyết 124/2014/NQ-HĐND để sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND. 
2 Chính sách thu hút của tỉnh chỉ hỗ trợ cho HTX có thu hút người có trình độ đại học về đảm nhận chức danh chủ 
chốt nhưng thực tế hầu hết các sinh viên tốt nghiệp Đại học vào làm việc tại các HTX chưa có kinh nghiệm; Mức hỗ 
trợ thu hút lao động có trình độ cao đẳng trở lên về làm việc cho HTX để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo 
Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính cao hơn mức hỗ trợ cho người có trình độ đại 
học về làm việc tại HTX đảm nhận chức danh Giám đốc hoặc Phó Giám đốc theo cơ chế của tỉnh; chính sách hỗ trợ 
nghỉ việc vướng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; ít HTX được hỗ trợ chính sách này do HTX gặp rất 
nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay từ các Ngân hàng thương mại
3 Loại hình HTX phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ khá nhỏ (số HTX nông nghiệp lên đến: 304/414 HTX, chiếm tỷ lệ 
73,4%; chưa có nhiều mô hình HTX điển hình tiên tiến; 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...

http://dbnd.quangnam.gov.vn/Default.aspx?TabID=246&VB=72
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trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 
tập thể.

2. Về nội dung cơ chế, chính sách
UBND tỉnh xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá việc thực hiện các cơ chế, 

chính sách trong thời gian qua và xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đối tượng 
áp dụng, bao quát cơ chế, chính sách theo quy định Trung ương4, loại bỏ những cơ chế 
không còn phù hợp5 và tiếp tục thực hiện, bổ sung một số chính sách chưa đáp ứng với 
nhu cầu thực tiễn của địa phương6, có phân vùng hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế 
của mỗi khu vực. Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất 
nội dung do UBND tỉnh trình. Ngoài ra, Ban đề nghị một số nội dung như sau: 

a) Về phân vùng hỗ trợ: Ban cơ bản thống nhất cách phân chia nhóm các địa 
phương theo đề nghị UBND tỉnh, tuy nhiên đề nghị sửa đổi tên gọi từng nhóm cụ thể 
như sau: (1) Các huyện khu vực miền núi cao; (2) Các huyện khu vực miền núi 
thấp; (3) Các huyện, thị xã, thành phố khu vực đồng bằng7.

b) Chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng: 
- Về mức hỗ trợ: Ban cơ bản thống nhất mức hỗ trợ theo đề nghị UBND tỉnh; 

tuy nhiên, đề nghị quy định rõ “Giao Hội đồng nhân dân cấp huyện quy định tỷ lệ 
hỗ trợ cụ thể của ngân sách cấp huyện, cấp xã và chỉ đạo thực hiện các giải pháp 
huy động đóng góp HTX, bố trí lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện (ngoài phần 
ngân sách tỉnh đã hỗ trợ), đảm bảo tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước 
cho dự án không quá 100% tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt”8.

c) Về dự toán kinh phí thực hiện: Qua xem xét dự toán kinh phí thực hiện cơ chế 
trong giai đoạn 2021-2025 ngân sách tỉnh bố trí khoảng 133.000 triệu đồng. Do vậy, 
trong điều kiện nguồn lực ngân sách tỉnh còn khó khăn, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp 
tục tranh thủ nguồn lực hỗ trợ Trung ương, đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị 
lồng ghép nhiều nguồn vốn từ các chương trình, chính sách khác để tăng cường nguồn 
lực đầu tư thực hiện cơ chế.

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Ban đã nêu và thảo luận của đại biểu, kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

4 Nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT; xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về 
kinh tế tập thể; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm  theo 
quy định tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ 
phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
5 Chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp; (2) Hỗ trợ đối với đội ngũ quản lý chủ chốt làm việc lâu năm trong 
hợp tác xã khi nghỉ việc; (3) Khuyến khích cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật đang công tác tại các cơ quan Nhà 
nước về làm việc tại các hợp tác xã theo yêu cầu của cơ sở; (4) Xây dựng chương trình trợ giúp hợp tác xã phát triển 
sản xuất, kinh doanh; (5) Khuyến khích các HTX có chính sách riêng thu hút người có trình độ cao đẳng, đại học 
hoặc trên đại học và người có tay nghề cao về làm việc trong HTX.
6 Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; (2) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; (3) Thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại 
HTX; (4) Chính sách tín dụng; (5) Thành lập mới, củng cố tổ chức HTX; (6) Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; (7) 
Ứng dụng công nghệ thông tin; (8) HTX khởi nghiệp.
7 UBND tỉnh đề nghị: a) Các huyện miền núi; b) Các huyện miền núi thấp; c) Các huyện đồng bằng
8 UBND tỉnh đề nghị: Theo thẩm quyền, chính quyền cấp huyện, cấp xã căn cứ khả năng nguồn lực xem xét, quyết 
định mức hỗ trợ bổ sung cho dự án từ nguồn ngân sách địa phương nhưng tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà 
nước cho dự án không quá 100% tổng mức đầu tư
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Ngoài ra, Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành, địa phương một số 
vấn đề sau:

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tác động chính sách thu hút lao động trẻ về 
làm việc tại HTX để kịp thời có định hướng phát triển đối với cán bộ HTX hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán bộ phấn đấu vươn lên, tạo niềm 
tin và điều kiện thuận lợi trong việc thu hút lực lượng cán bộ trẻ tham gia làm việc tại 
HTX.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, Luật HTX năm 2012 
và chính sách về phát triển HTX, tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện HTX, THT tiếp 
cận cơ chế, chính sách đã ban hành, nhất là chính sách về đất đai, cơ sở hạ tầng.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền cấp huyện trong việc theo 
dõi, quản lý nhà nước về HTX; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các 
ngành chuyên môn của tỉnh trong việc kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi đánh giá phân 
loại chất lượng hoạt động các HTX. Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin, dự báo 
thị trường, hỗ trợ HTX thuận lợi trong việc liên doanh, liên kết giữa các HTX với 
các doanh nghiệp, góp phần hình thành và phát triển các HTX sản xuất theo chuỗi 
giá trị sản phẩm hàng hóa. 

- Kiên quyết giải thể hoặc chuyển đổi sang loại hình khác đối HTX yếu kém, 
ngừng hoạt động. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX tiên tiến, mô 
hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. 

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý 
nhà nước về kinh tế tập thể.

- Phát huy vai trò Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đáp ứng nhu cầu về vốn,  
tạo thuận lợi liên kết, mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh cho các 
THT, HTX, nhất là ưu tiên các HTX, THT ở địa bàn miền núi.

 3. Về dự thảo nghị quyết  
Đề nghị chỉnh sửa lại theo ý kiến thẩm tra của Ban đã nêu ở phần 2, đồng thời 

điều chỉnh một số nội dung liên quan về câu chữ, bố cục, thể thức, kỹ thuật trình bày 
văn bản đảm bảo theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về quy 
định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã  giai đoạn 2021 
- 2025, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
-- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, TH (Phiên).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức
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