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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế hợp tập thể, hợp tác 

xã giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh 

 

Thực hiện Công văn số 2456/UBND-NTNN ngày 01/6/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-

2030 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Phát huy trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác 

tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là người 

dân về vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của việc phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã, vận động người dân tích cực tham gia Hợp tác xã, trước mắt vận động 

những hộ nông dân tham gia vào mô hình hợp tác xã nông nghiệp thí điểm trên 

địa bàn. 

2. Quá trình phối hợp triển khai tuyên truyền cần bám sát tiến độ để đảm 

bảo kịp thời triển khai thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 

2021 – 2030; Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới 

hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng 

phát huy vai trò của các tổ chức thành viên; đồng thời phát huy dân chủ Nhân dân 

tham gia giám sát việc thực thi chính sách, hỗ trợ của Nhà nước đối với việc phát 

triển kinh tế tập thể, các hợp tác xã thí điểm. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã 2012; vận động 

người dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp thí điểm 

trên địa bàn 

* Nội dung tuyên truyền 

- Tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, hội viên, đoàn viên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã thí điểm; tư vấn, hỗ trợ và vận động 

Nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp thí điểm. 
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- Tuyên truyền vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với phát 

triển kinh tế đất nước nói chung, kinh tế hộ gia đình nói riêng; đối với bảo đảm 

chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng … 

- Kịp thời phát hiện, giới thiệu gương cá nhân điển hình, mô hình hợp tác 

xã tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Luật HTX 2012 đặc biệt là HTX nông 

nghiệp thí điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng, các báo, tạp chí của 

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. 

- Tuyên truyền, vận động hợp tác xã cải tiến, áp dụng, đổi mới công nghệ 

sản xuất, chế biến; tuyên truyền giải pháp để hợp tác xã tăng năng xuất lao động, 

sản xuất sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, cùng quy cách, mẫu mã… theo 

nhu cầu người tiêu dùng; quảng bá sản phẩm của hợp tác xã. 

- Tuyên truyền hợp tác xã nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, gắn sản 

xuất với bảo vệ môi trường. 

* Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh hoạt của cộng đồng dân cư, sinh 

hoạt của các tổ chức đoàn thể, qua các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook) để 

thành lập các nhóm chia sẻ thông tin và hướng dẫn tham gia phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã nông nghiệp thí điểm. 

- Tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh, bảng tin tại cộng đồng 

dân cư. 

- Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (cơ quan 

báo, đài ở TW, tỉnh và địa phương).  

- Tuyên truyền thông qua công thông tin điện tử của cơ quan Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh. 

- Tuyên truyền thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, hội nghị, 

hội thảo; tọa đàm. 

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012. 

2. Công tác giám sát 

- Nội dung giám sát: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ 

chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động giám sát việc thực thi chính sách, hỗ 

trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã thí điểm. 

- Hình thức giám sát: Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; chọn những nội 

dung trọng tâm để thành lập đoàn giám sát. 

- Quá trình giám sát kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của các tổ 

chức, đơn vị trong thực hiện các chính sách, hỗ trợ của Nhà nước; kịp thời tập hợp ý 

kiến, kiến nghị của người dân, thành viên HTX chuyển đến cấp ủy Đảng, chính 

quyền, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp 

pháp của thành viên hợp tác xã và người lao động trong các Hợp tác xã; tạo điều 

kiện thuận lợi cho các Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, đồng thời phát hiện cách 

làm hay, hiệu quả của tổ chức, địa phương để phổ biến, nhân rộng. 

3. Hoạt động phản biện xã hội 
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- Căn cứ Chương trình các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động góp ý xây dựng, 

hoàn thiện chính sách nhằm hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển. 

- Phát huy vai trò của các Hội đồng, Ban Tư vấn của Mặt trận các cấp trong 

tham gia góp ý các dự thảo liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã, trong đó chú 

trọng đến hợp tác xã nông nghiệp thí điểm trên địa bàn. 

4. Về kinh phí 

- Trước mắt lồng ghép với kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới của MTTQ được cấp để bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch này 

cho phù hợp. 

- Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện  xây dự 

toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ và phối hợp với cơ quan tài chính cùng cấp thống 

nhất nội dung, nhiệm vụ chi, nguồn đảm bảo và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện 

bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu cho Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, 

các cơ quan, tổ chức có liên quan ở tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

2. Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung 

Kế hoạch này xây dựng, tổ chức triển khai ở địa phương và kiểm tra việc thực 

hiện kế hoạch; định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/6), hàng năm (trước ngày 10/12) 

báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào 

và qua mail: daonhatsonmttq@gmail.com). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh của Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./. 
 Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; 

- BTT UBMTTQ VN các huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng, các Ban Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Đức Thọ 

 


		2021-06-09T16:40:12+0700


		2021-06-09T17:01:57+0700


		2021-06-09T17:01:57+0700


		2021-06-09T17:01:57+0700


		2021-06-09T17:03:22+0700


		2021-06-09T17:03:22+0700


		2021-06-09T17:03:22+0700




