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Thực hiện Kế hoạch số 1147/KH-UBND ngày 11/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021. 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thông tin tuyên truyền phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận năm 2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Thông tin tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng 

cao nhận thức về bản chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là hợp tác xã kiểu 

mới; vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong trong xây dựng và phát triển 

kinh tế-xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu: Nội dung, phương pháp tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu 

quả, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, mở 

các chuyên trang, chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên các 

phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức triển lãm, hội chợ giới thiệu các sản phẩm 

của hợp tác xã, xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác điển hình, hoạt động hiệu quả để biểu dương và nhân 

rộng. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết của cấp ủy  Đảng, 

chính quyền địa phương, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã;   

2. Tuyên truyền các nội dung Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị; 

khẳng định vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội; 

xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương 

và vai trò nòng cốt của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã;   

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển, 

thành lập mới hợp tác xã. Phấn đấu trong năm 2021, có 8-10 Hợp tác xã và 20-25 

Tổ hợp tác được thành lập mới (mỗi huyện, thành phố thành lập mới 01-02 HTX); 
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mỗi xã có ít nhất 01Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, gắn với Chương trình xây dựng 

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

4. Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Hợp tác xã, các chính sách về hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã đến cán bộ, công chức và Nhân dân trong tỉnh; phổ biến, nhân 

rộng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới, điển hình tiên tiến, sản xuất 

gắn với chuỗi giá trị, hoạt động có hiệu quả cả về kinh tế, xã hội; hợp tác xã sản 

xuất, kinh doanh ứng dụng công nghệ cao, mô hình liên kết xây dựng cánh đồng 

lớn, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, … các sản phẩm chủ lực, OCOP của tỉnh; 

phổ biến cách làm hay, kinh nghiệm, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

trên thế giới và khu vực;  

5. Tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm - dịch vụ, thương hiệu của các cơ 

sở, hợp tác xã, sản phẩm OCOP của tỉnh thông qua các hình thức như: Hội chợ, 

triển lãm giới thiệu sản phẩm. Thông báo về các lớp tập huấn, đào tạo hướng dẫn 

kỹ thuật trong áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; về chủ 

trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; công tác tư vấn, hỗ trợ kế 

toán, thuế, tiếp cận vốn cho hợp tác xã đến lãnh đạo cấp huyện, xã, trưởng thôn và 

tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương được nắm bắt kịp thời; 

6. Thông tin những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh 

tuyên truyền, mở chuyên mục, chuyên trang về kinh tế tập thể, hợp tác xã.  

- Tăng cường và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về vai trò phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thông qua các hình thức cụ thể, thiết thực để 

chuyển tải các nội dung phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người dân, các cấp, ngành, địa phương trên hệ 

thống Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố, 

Báo Ninh Thuận, Báo Nông thôn ngày nay, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Mở chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh để thực hiện thông 

tin tuyên truyền chung các nội dung về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Quản 

lý tốt việc đăng tải thông tin, tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội về kinh tế tập 

thể, hợp tác xã để chỉ đạo tổ chức các biện pháp thông tin, tuyên truyền kịp thời, 

hiệu quả.  

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cung cấp các văn bản liên quan về phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã; các thành tựu, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã đối 

với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã; các chương trình, kế hoạch, chính sách hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 cho Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan 

báo chí để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. 
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3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Tổ chức tập huấn tuyên truyền 

chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; hướng dẫn trình tự 

thủ tục, quy trình thành lập Hợp tác xã, Tổ hợp tác; các phương án sản xuất kinh 

doanh của hợp tác xã mới. 

4. Liên minh Hợp tác xã: 

- Xây dựng Trang thông tin điện tử Liên minh Hợp tác xã tỉnh; mở chuyên 

trang, chuyên mục để cập nhật đưa tin về kinh tế tập thể, hợp tác xã;  

- Phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây 

dựng phóng sự, tin, bài về mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến, sản xuất kinh 

doanh giỏi, tiêu biểu.  

5. Hội Nông dân: 

- Tổ chức tập huấn tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, 

hội viên, nông dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã kiểu 

mới.  

- Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự, 

chuyên đề, tuyên truyền về các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, 

phản ánh sự tham gia liên kết giữa hội viên, nông dân với các hợp tác xã, các 

doanh nghiệp để gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc thù của tỉnh.  

- Thông tin đầy đủ, kịp thời các chương trình, dự án, lớp tập huấn, đào tạo, 

bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm các mô hình điển hình tiên tiến trong và ngoài tỉnh 

đến cán bộ Hội, thành viên hợp tác xã… 

6. Sở Tài chính: 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. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, hệ thống Đài 

Truyền thanh cấp huyện, cấp xã: 

- Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Đảng, chủ trương, pháp 

luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; những điểm mới của 

Luật Hợp tác xã. Chú trọng các nội dung công tác tư vấn, hỗ trợ kế toán, thuế, tiếp 

cận vốn cho hợp tác xã, vai trò của hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, … 

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, các tin, bài về phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã; về các sản phẩm chủ lực, OCOP của tỉnh; phản ánh 

cách làm hay, điển hình tiên tiến, sản xuất gắn với chuỗi giá trị; mô hình kinh tế 

tập thể, hợp tác xã kiểu mới; kinh nghiệm, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã trên địa bàn tỉnh. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chủ động triển khai các nhiệm vụ 

tuyên truyền các chủ trương, chính sách, mô hình hợp tác xã, Luật hợp tác xã, các 

văn bản liên quan và Đề án đổi mới phát triển kinh tế hợp tác xã. 
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IV. NGUỒN KINH PHÍ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí: Kinh phí cho công tác thông tin, tuyên truyền kinh tế tập 

thể, hợp tác xã năm 2021 được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài 

trợ hợp pháp khác (nếu có).  

2. Kinh phí thực hiện: Các Sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện 

tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã sử dụng dự toán chi ngân sách 

nhà nước năm 2021 và nguồn kinh phí hợp pháp khác của các đơn vị để thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2021. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có những vướng mắc hoặc đề xuất 

cần thay đổi, bổ sung; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Liên minh HTX; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TTTT, NNPTNT, TC; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, KTTH Nam; 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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