
 

 
 UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, 

PHÁT TRIỂN KTTT, HTX  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-BCĐ Ninh Thuận, ngày         tháng 3 năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo đổi mới,  

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã tỉnh và Quyết định số 564/QĐ-BCĐ ngày 05/04/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, 

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh xây dựng 

kế hoạch công tác năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ 

trương, cơ chế chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh theo Luật Hợp tác xã, Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ 

Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XI về đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 

năm 2021-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2022. 

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo để triển 

khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục củng cố, phát triển, đổi 

mới và nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI NĂM 2022 

1. Nhiệm vụ trọng tâm, tập trung các lĩnh vực như sau 

a) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo 

Kế hoạch số 2472/KH-UBND ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh thực hiện Kết 

luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 5 Khóa XI về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 

tập thể; Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 về Kế hoạch hành động 

thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-

2025; Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 phê duyệt Chương trình 

hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-

2025; Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2021-2025; Kế hoạch phát triển 

kinh tế năm 2022 và Kế hoạch số 4886/KH-UBND ngày 15/9/2021 về phục hồi 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bảo 

đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 
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b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX, THT 

theo Luật Hợp tác xã, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 và Nghị 

định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ. Phấn đấu trong năm 

2022, có 8-10 HTX và 20-25 THT được thành lập mới; doanh thu, lợi nhuận 

bình quân HTX, THT tăng từ 10-12%; có 55-60% HTX đạt khá, tốt trở lên; mỗi 

xã có ít nhất 01 HTX hoạt động hiệu quả, gắn với Chương trình xây dựng nông 

thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).  

c) Triển khai thực hiện có hiệu quả các hợp tác xã tham gia 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 theo Kế hoạch số 5776/KH-UBND 

ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh. 

d) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; kiện toàn, 

phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

cấp tỉnh, cấp huyện; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã theo đúng chức năng, nhiệm 

vụ được giao; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác 

xã về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thông tin tư vấn, vốn đầu tư, khoa học 

công nghệ, tiếp cận thị trường...; nhân rộng các mô hình hợp tác quốc tế có hiệu 

quả.  

đ) Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX trong phát triển 

kinh tế tập thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã, 

hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác, nhằm nâng cao năng lực 

quản trị và tổ chức sản xuất, kinh doanh. Tăng cường quan hệ phối hợp với các 

cơ quan quản lý nhà nước trong hỗ trợ, khuyến khích và giám sát tình hình thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể. 

e) Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; 

tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế đang hỗ trợ hợp tác xã tại tỉnh như 

KOICA và Tập đoàn CJ (Hàn Quốc), SOCODEVI (Canada) nghiên cứu đẩy 

mạnh các hình thức hợp tác trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, để học 

tập kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, thiết bị, máy móc, 

liên kết và mở rộng thị trường, nhất là trong việc tiếp thu các hỗ trợ kỹ thuật 

phát triển trong việc thành lập và nâng cao năng lực hợp tác xã. 

g) Phổ biến nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể điển hình tiên tiến sản 

xuất gắn với chuỗi giá trị; các mô hình được tổ chức và hoạt động theo đúng quy 

định của Luật Hợp tác xã, đảm bảo đúng bản chất và nguyên tắc, giá trị của hợp 

tác xã, hoạt động có hiệu quả cả về kinh tế, xã hội.  

h) Phối hợp tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 

cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã. 

2. Nhiệm vụ thường xuyên 

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Hợp tác xã và các chính 

sách về hỗ trợ phát triển hợp tác xã đến cán bộ, công chức và Nhân dân trong 

tỉnh; phổ biến các mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả, mô hình 
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liên kết xây dựng cánh đồng lớn, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị… để tạo sự 

chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, người dân về vai trò, vị trí của hợp tác 

xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã 2012 và Kết luận số 70-KL/TW ngày 

09/3/2020 của Bộ Chính trị. 

b) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung 

ương, của tỉnh hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tín dụng, xây 

dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ đào tạo nhân lực HTX, về chuyển giao khoa học, kỹ 

thuật, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, đảm bảo 

sát với yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành viên Ban Chỉ đạo ở các Sở, ngành, địa phương căn cứ Kế hoạch 

công tác trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai cụ 

thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương để tổ chức thực 

hiện; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6/2022) và cả năm (trước 15/12/2022) các 

Sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực) theo dõi, tổng hợp, 

đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ 

đạo. 

Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh yêu cầu 

các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc Kế 

hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp có vướng mắc, khó 

khăn, kịp thời có văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo đề 

xuất Ban Chỉ đạo xem xét, chỉ đạo./. 

(Đính kèm Phụ lục chi tiết các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo) 

 

Nơi nhận:               
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo); 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ KTTT tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: CVP, KTTH; 

- Lưu: VT.     HC 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Huyền 



 

 
UBND TỈNH NINH THUẬN 

BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI,  

PHÁT TRIỂN KTTT, HTX  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2022 

CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỀ, HỢP TÁC XÃ 

 (Kèm theo Kế hoạch số          /KH-BCĐ  ngày       /3/2021 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX tỉnh) 

  

STT Nội dung hoạt động 
Thời gian  

hoàn thành 

Cơ quan chủ trì                 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp Kết quả 

1 

Hoàn tất các thủ tục phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng cho các hợp tác xã theo Quyết 

định 871/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 phân bổ chi 

tiết vốn hỗ trợ hợp tác xã và vốn hỗ trợ thực hiện đổi 

mới chương trình giáo dục phổ thông thuộc nguồn 

cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. 

Năm 2022 
UBND các huyện, 

TP 

Các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư Tài chính, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

Số HTX 

được hỗ trợ 

2 

Xây dựng kế hoạch tổ chức vận động, hỗ trợ thành lập 

mới các HTX, THT năm 2022 (mỗi huyện, thành phố 

thành lập mới 01-02 HTX). 

Tháng 03/2022 
UBND các huyện, 

TP 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

Liên minh HTX tỉnh; 

Hội Nông dân tỉnh 

Số HTX, 

THT được 

thành lập 

3 

Xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thiện và nhân rộng 

hợp tác xã thí điểm tham gia 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 tại khoản 6 mục V Kế hoạch số 5776/KH-

UBND ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh. 

Quý I/2022 

UBND các huyện: 

Ninh Phước, Ninh 

Hải và UBND TP 

Phan Rang - Tháp 

Chàm 

Các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư Tài chính, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn 

Số HTX 

được hỗ trợ 
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STT Nội dung hoạt động 
Thời gian  

hoàn thành 

Cơ quan chủ trì                 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp Kết quả 

4 

Xây dựng kế hoạch lựa chọn và nhân rộng hợp tác xã 

điển hình kiểu mới ở các lĩnh vực sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ phù hợp với các đặc điểm, nhu cầu ở 

địa phương. 

Quý I/2022 

UBND các huyện: 

Thuận Nam, Thuận 

Bắc và Ninh Sơn 

Các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn  

Số HTX 

được lựa 

chọn 

5 

Phân loại đánh giá hợp tác xã  hoạt động trong lĩnh 

vực nông nghiệp năm 2021 theo Thông tư 

09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đối với các HTX trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

Tháng 3/2022 
UBND các huyện, 

TP 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
Báo cáo 

6 

Phân loại đánh giá hợp tác xã năm 2022 theo Thông 

tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

Tháng 12/2022 
UBND các huyện, 

TP 

Các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Báo cáo 

7 

Tiếp tục củng cố tổ chức, quản lý hoạt động của hợp 

tác xã đảm bảo đúng nguyên tắc theo Luật Hợp tác xã 

năm 2012 và Kế hoạch số 4143/KH-BCĐ ngày 

05/10/2017 của Ban Chỉ đạo về khắc phục các tồn tại, 

hạn chế sau chuyển đổi mô hình hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh. 

Năm 2022 
UBND các huyện, 

TP 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

Liên minh HTX tỉnh. 

Báo cáo 

8 

Hướng dẫn hợp tác xã thực hiện chế độ kế toán theo 

quy định tại thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 

28/3/2017 của Bộ Tài chính và thực hiện đúng các 

quy định của pháp luật về thuế. 

Năm 2022 
UBND các huyện, 

TP 

Cục Thuế tỉnh; 

Liên minh HTX tỉnh. 

Văn bản 

hướng dẫn 

9 

Xây dựng phương án hỗ trợ mô hình hợp tác xã thí 

điểm tham gia 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 theo 

lĩnh vực chuyên ngành quản lý tại khoản 4 mục V Kế 

hoạch số 5776/KH-UBND ngày 23/10/2021 của 

Quý I/2022 

Các Sở: Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn, 

Công thương, Tài 

nguyên và Môi 

trường, Khoa học 

UBND các huyện, TP; 

Liên minh HTX tỉnh. 

Số HTX 

được hỗ trợ 
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STT Nội dung hoạt động 
Thời gian  

hoàn thành 

Cơ quan chủ trì                 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp Kết quả 

UBND tỉnh. và Công nghệ 

10 

Tham mưu Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công 

nghệ số, chuyển đổi sổ trong doanh nghiệp, hợp tác 

xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai 

đoạn 2022-2025.  

Tháng 4/2022 
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các Sở, ngành và UBND 

các huyện, TP 
Quyết định 

11 
Tham mưu tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể định kỳ.  

 Quý, 6 tháng, 

9 tháng và cả 

năm 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

Các Sở, ngành và UBND 

các huyện, TP 
Báo cáo 

12 

Thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp nông thôn, 

hỗ trợ thu hút phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao đối với HTX, THT và nông dân.  

Năm 2022 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

UBND các huyện, TP; 

Liên minh HTX tỉnh 

Số HTX 

được hỗ trợ 

13 

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn theo Quyết định số 65/2017/QĐ-

UBND ngày 15/8/2017 và Quyết định số 

11/2019/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 cho giai đoạn 

2017-2020 và được kéo dài hiệu lực cho đến khi có 

chính sách mới thay thế theo Quyết định số 

15/2021/QĐ-UBND ngày 12/4/2011 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Năm 2022 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

UBND các huyện, TP; 

Liên minh HTX tỉnh 

Số HTX 

được hỗ trợ 

14 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình đưa cán bộ trẻ 

có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc có thời hạn 

ở hợp tác xã theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh. 

Năm 2022 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
UBND các huyện, TP 

Số HTX 

được hỗ trợ 

15 
Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

cho cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã.  
Năm 2022 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn; Liên minh 

HTX tỉnh 

UBND các huyện, TP 

Số lớp đào 

tạo, bồi 

dưỡng 
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STT Nội dung hoạt động 
Thời gian  

hoàn thành 

Cơ quan chủ trì                 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp Kết quả 

16 

Tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã tham gia hội chợ triển 

lãm, quảng bá, giới thiệu sản phẩm - dịch vụ thông 

qua các hoạt động xúc tiến thương mại, khuyến công 

của tỉnh; hỗ trợ tham gia kết nối tiêu thụ sản phẩm tại 

điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh; hỗ 

trợ xây dựng website thương mại địện tử; hỗ trợ tham 

gia “gian hàng Việt trực tuyến” trên các Sàn giao dịch 

thương mại điện tử. 

Năm 2022 Sở Công thương 

Các Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Khoa 

học và Công nghệ, Thông 

tin và Truyền thông; 

UBND các huyện, TP; 

Liên minh HTX tỉnh 

Số HTX 

được hỗ trợ 

17 

Hỗ trợ các HTX đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao 

tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào sản xuất, bảo quản 

và chế biến nông sản, xây dựng và đăng ký bảo hộ 

nhãn hiệu.  

Năm 2022 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

UBND các huyện, TP  

Số HTX 

được hỗ trợ 

18 

Tham mưu bố trí ngân sách để thực hiện các chính 

sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể từ nguồn kinh 

phí sự nghiệp (hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ 

quản lý hợp tác xã) theo quy định. 

Năm 2022 Sở Tài chính 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

UBND các huyện, TP;  

Liên minh HTX tỉnh và 

Hội Nông dân tỉnh 

Quyết định 

19 

Hướng dẫn về thủ tục thuê đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các HTX và hỗ trợ tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc liên quan. 

Năm 2022 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
UBND các huyện, TP 

Văn bản 

hướng dẫn 

20 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các chương trình, 

chính sách pháp luật về hỗ trợ phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trong đó xây dựng chuyên trang, chuyên mục 

mới về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

Tháng 3/2022 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh; Báo Ninh Thuận; 

Liên minh HTX tỉnh 

Kế hoạch 

21 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng Năm 2022 Liên minh HTX Sở Nông nghiệp và Phát 02-03 lớp 
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STT Nội dung hoạt động 
Thời gian  

hoàn thành 

Cơ quan chủ trì                 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp Kết quả 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kế toán hợp tác 

xã,… kết hợp tổ chức tuyên truyền về Luật Hợp tác 

xã năm 2012 và các Nghị quyết, Quyết định của 

Chính phủ hỗ trợ kinh tế tập thể đối với các hợp tác 

xã không thuộc lĩnh vực nông, ngư, diêm nghiệp và 

ngành nghề nông thôn.  

triển nông thôn; 

UBND các huyện, TP 

22 

Tổ chức Hội nghị vận động thành lập mới tổ chức 

kinh tế tập thể, hợp tác xã; kết hợp Tổ chức tuyên 

truyền về Luật Hợp tác xã năm 2012 và các Nghị 

quyết, Quyết định của Chính phủ hỗ trợ kinh tế tập 

thể đối với các hợp tác xã không thuộc lĩnh vực nông, 

ngư, diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn. 

Năm 2022 Liên minh HTX 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

UBND các huyện, TP 

05 lớp 

23 

Tổ chức Hội nghị củng cố, tổ chức lại hợp tác xã 

đang hoạt động kém hiệu quả; kết hợp Tổ chức tuyên 

truyền về Luật Hợp tác xã năm 2012 và các Nghị 

quyết, Quyết định của Chính phủ hỗ trợ kinh tế tập 

thể. 

Quý II/2022 Liên minh HTX 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

UBND các huyện, TP 

01 

Hội nghị 

24 

Tổ chức cho các hợp tác xã tham gia Hội chợ Xúc tiến 

thương mại, quảng bá sản phẩm của các hợp tác xã 

hàng năm do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức  

Năm 2022 Liên minh HTX 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

UBND các huyện, TP 

02-03 Hội 

chợ 

25 
Xây dựng, vận hành và duy trì trang WEB về kinh tế 

tập thể, hợp tác xã. 
Năm 2022 Liên minh HTX 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

UBND các huyện, TP 

01 Trang 

26 

Tổ chức Hội thảo chuyên đề về mô hình hợp tác xã 

kiểu mới, hoạt động hiệu quả, gắn với chuỗi giá trị và 

tham gia cụm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao 

trên địa bàn tỉnh. 

Quý III/2022 Liên minh HTX 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

UBND các huyện, TP 

01 Hội thảo 
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STT Nội dung hoạt động 
Thời gian  

hoàn thành 

Cơ quan chủ trì                 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp Kết quả 

27 

Tham mưu thành lập và hoạt động của Trung tâm giới 

thiệu sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, 

chuyển đổi số và dịch vụ khác cho các hợp tác xã. 

Năm 2022 Liên minh HTX 
Các Sở, ngành và địa 

phương 
Quyết định 

28 

Thông qua nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX 

- Liên minh HTX Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ nông dân - 

Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục hỗ trợ HTX vay vốn 

phục vụ sản xuất kinh doanh. 

Năm 2022 
Liên minh HTX;  

Hội Nông dân 
UBND các huyện, TP 

Số HTX 

được vay 

vốn 

29 
Tham mưu tổ chức Hội nghị kết nối giữa Ngân hàng 

với hợp tác xã.  
Quý II/2022 

Chi nhánh Ngân 

hàng Nhà nước tỉnh 

UBND các huyện,TP; Liên 

minh HTX 

01 

Hội nghị 

30 
Hỗ trợ tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận vay vốn tín 

dụng các Ngân hàng Thương mại. 
Năm 2022 

Chi nhánh Ngân 

hàng Nhà nước tỉnh 
UBND các huyện, TP 

Số HTX 

được vay 

vốn 
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