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Phần thứ nhất 
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2019 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 19/5/2015 về phát 

triển kinh tế tập thể 5 năm 2016 - 2020; Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp năm 2019 (ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-STP 

ngày 21/01/2019); Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 23/7/2018 về phát triển kinh tế 

tập thể năm 2019 và tổ chức triển khai thực hiện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Trong 8 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 phê duyệt Danh mục xây 

dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019, trong 

đó có 08 Quyết định có nội dung liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã. Lập danh mục 03 văn bản quy phạm pháp luật (01 Nghị quyết; 02 Quyết 

định) quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa IV thông qua tại kỳ họp thứ 

7 (Văn bản số 800/STP-XD&KTVB ngày 12/8/2019), báo cáo UBND tỉnh chỉ 

đạo các cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo 

quy định. Sở Tư pháp đã tổ chức soạn thảo trình UBND tỉnh 02 dự thảo văn bản 

QPPL (01 dự thảo Nghị quyết, 01 dự thảo Quyết định), trong đó có 01 dự thảo 

Quyết định
1
 có nội dung liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

Tham gia, góp ý đối với 08 dự thảo văn bản, kiểm tra 02 đề nghị xây dựng Quyết 

định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, thẩm định 01 đề nghị xây dựng Nghị 

quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và 07 dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật, tự kiểm tra 06 văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trình chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 102/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 về việc công bố Danh mục 19 văn bản QPPL 

do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và 10 văn bản QPPL hết 

                                                           
1
 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 về việc bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật do UBND 

tỉnh Tuyên Quang ban hành 
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hiệu lực một phần, trong đó có 04 văn bản (03 Quyết định, 01 Chỉ thị) có nội dung 

liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hết hiệu lực toàn bộ. Thực hiện 

rà soát, kiến nghị xử lý 18 văn bản (07 Nghị quyết, 11 Quyết định) do HĐND, 

UBND tỉnh ban hành liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã có nội 

dung không còn phù hợp. 

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của kinh tế 

tập thể cho người dân và các thành phần xã hội khác. Sở Tư pháp đã tổ chức Hội 

nghị triển khai các Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 

6, trong đó có một số Luật có nội dung liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã như: Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi… cho 110 đại biểu; Tổ chức 

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về kinh doanh cho 73 đại biểu là đại 

diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; biên soạn, cung cấp 1.063 

bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các doanh nghiệp, hợp tác xã. Thực hiện 

cập nhật 44 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh mới ban hành 

lên Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang thuộc Cơ sở 

dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật; đưa số văn bản được cập nhật lên 879 

văn bản (210 Nghị quyết, 629 Quyết định, 40 Chỉ thị); Đăng tải 468 tin, bài, ảnh, 

văn bản, tài liệu tuyên truyền pháp luật trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư 

pháp, chia sẻ 18 thông tin pháp luật trên mạng xã hội facebook “Fanpage Sở Tư 

pháp”, trong đó có nội dung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, văn bản 

pháp luật có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kết quả đã thu 

hút trên 396.430 lượt người truy cập, tiếp cận gần 5.700 lượt người xem, 1.611 

lượt tương tác, chia sẻ. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây 

dựng và phát sóng 03 chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”. Rà soát 

kiến nghị sửa đổi 08 nội dung quy định pháp luật chồng chéo, vướng mắc, ảnh 

hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực đấu giá tài sản, xây 

dựng, đất đai và khoáng sản (Văn bản số 644/STP-XD&KTVB ngày 01/7/2019). 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất giải quyết 05 vụ việc vướng 

mắc trong thực hiện các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp. 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020 

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 19/5/2015 của Sở Tư pháp về phát 

triển kinh tế tập thể 5 năm 2016 - 2020; Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch phát 

triển kinh tế tập thể năm 2020, như sau: 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 
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Tiếp tục thực hiện đồng bộ các hoạt động nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể, 

góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, hợp tác, cùng chia sẻ kinh nghiệm 

trong sản xuất, kinh doanh; góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa của tỉnh, đặc biệt đối với nông nghiệp và nông thôn; góp phần hoàn 

thành mục tiêu đến năm 2020, khu vực kinh tế tập thể có vị trí, vai trò quan 

trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. 

II. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG 

1. Tăng cường thực hiện hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể nhằm giúp các liên 

minh hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển đổi, 

thành lập mới đảm bảo đúng quy định của Luật hợp tác xã và các văn bản pháp 

luật có liên quan; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh 

của các tổ chức kinh tế tập thể trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Các hoạt động về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp, ngành Tư pháp. 

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Tham mưu với HĐND, UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, chú trọng ban hành 

các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình phát triển của các liên minh 

hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác ở địa phương nhằm khuyến khích các tổ chức 

kinh tế tập thể này nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

2. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò của kinh tế 

tập thể cho người dân và các thành phần xã hội khác. 

3. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, tổ hợp tác từ đó nâng cao hiệu quả đóng 

góp của khu vực kinh tế tập thể vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

IV. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2020 

1. Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng 

và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương theo quy định của Luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; Phối hợp với các Sở, ngành, tổ chức đại diện của hợp tác xã đề xuất 

HĐND, UBND tỉnh ban hành các chính sách, biện pháp hỗ trợ đối với các loại 

hình kinh tế tập thể, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển và nâng cao sức 

cạnh tranh trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

2. Thường xuyên tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn 

bản có chứa quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành; kiểm tra theo 

thẩm quyền văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành nhằm kịp thời phát 
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hiện và đề nghị xử lý những nội dung trái pháp luật, không còn phù hợp, đặc 

biệt là các quy định có nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của các tổ chức kinh tế tập thể. 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức 

pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức kinh 

tế tập thể. Cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật giúp các tổ chức kinh tế tập thể 

tiếp cận kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước  

và của địa phương. 

4. Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ 

năng, nghiệp vụ quản trị kinh doanh, kiến thức pháp luật cho các thành phần 

kinh tế tập thể. Hỗ trợ pháp lý cho các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã được 

thành lập trước ngày 01/7/2013 có tổ chức và hoạt động chưa phù hợp với Luật 

Hợp tác xã năm 2012 thực hiện đăng ký lại hoặc chuyển sang loại hình tổ chức 

khác theo quy định. Đa dạng hóa các kênh thông tin để tiếp nhận và xử lý kịp 

thời các yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của Liên minh hợp tác xã, hợp tác xã, tổ 

hợp tác về quy định, thủ tục hành chính. Giải đáp pháp luật liên quan đến kinh tế 

tập thể khi được yêu cầu. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 của Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở Tư pháp; 

- Trang thông tin điện tử STP; 

- Lưu VT, XD&KTVB. 
Thành(02b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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