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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2011 - 2020;
đề xuất nội dung xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể,
hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 619/SKH-ĐKKD ngày 06/5/2020 của
Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể,
hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư
pháp báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2011 - 2020;
đề xuất nội dung xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai
đoạn 2021 - 2030, như sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI
ĐOẠN 2011 - 2020

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện
Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Kế hoạch có nội dung
liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh1;
Ban hành theo thẩm quyền Quyết định số 137/QĐ-STP ngày 28/10/2013 về việc
ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban thường vụ Tỉnh
ủy (khóa XV) về thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ
chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực Tư pháp;
Kế hoạch số 22/KH-STP ngày 19/5/2015 về phát triển kinh tế tập thể 5 năm
2016 - 2020; 10 Kế hoạch về phát triển kinh tế tập thể hàng năm và tổ chức triển
khai thực hiện.
2. Kết quả thực hiện
2.1. Hoàn thiện thể chế về phát triển kinh tế tập thể

1
Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 21/9/2011 về thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho
doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày
26/10/2015 về Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015- 2020
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
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Từ năm 2011 đến nay, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 14
Kế hoạch về việc thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh ban
hành hàng năm; Ban hành theo thẩm quyền 14 Kế hoạch công tác tác xây dựng,
kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND
tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện, kết quả cụ thể:
Sở Tư pháp đã thực hiện kiểm tra 06 đề nghị xây dựng quyết định quy
phạm pháp luật của UBND tỉnh, thẩm định 04 đề nghị xây dựng nghị quyết của
HĐND tỉnh và 136 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh
có nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, tạo điều kiện
thuận lợi về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, nguồn nguyên liệu
và các điều kiện khác để phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; Tham gia ý
kiến vào 116 dự thảo văn bản có nội dung liên quan đến phát triển kinh tế tập
thể; Thực hiện kiểm tra 95 văn bản (34 Nghị quyết, 61 Quyết định) quy phạm
pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến phát triển
kinh tế tập thể, qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị cơ quan ban hành xử lý 01
văn bản có nội dung không phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về kinh tế tập thể, cơ quan ban hành đã xử lý 01/01 văn bản (đạt 100%);
Thực hiện rà soát 155 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban
hành có nội dung liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, qua rà soát đã phát
hiện và kiến nghị xử lý đối với 127 văn bản có nội dung không còn phù hợp với
quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan
ban hành đã xử lý 117/127 văn bản, còn 10 văn bản đang trong quá trình xử lý;
Rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định công bố 652
văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn
bộ và 95 văn bản hết hiệu lực một phần; Đăng tải, cập nhật 887 văn bản quy
phạm pháp luật (210 Nghị quyết, 637 Quyết định, 40 Chỉ thị) do HĐND, UBND
tỉnh ban hành từ năm 1991 đến nay 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”.
Thông qua công tác tham gia ý kiến, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy
phạm pháp luật đã góp phần hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách của tỉnh về
phát triển kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế tập thể
phát triển.
2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh tế tập thể; hỗ trợ
pháp lý cho hợp tác xã.
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Từ năm 2011 đến nay, Sở Tư pháp đã tham mưu trình UBND tỉnh ban
hành 08 văn bản chỉ đạo triển khai và tổ chức 11 Hội nghị tuyên truyền, phổ
biến 10 Luật mới được Quốc hội thông qua có nội dung liên quan đến phát triển
kinh tế tập thể, hợp tác xã cho 1.408 đại biểu, trong đó có nội dung triển khai
Luật Hợp tác xã năm 2012. Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân, hợp tác
xã trên địa bàn tỉnh về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định
hướng của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, kết quả đã tổ chức 31 hội nghị tuyên
truyền cho trên 3.600 đại biểu đại diện cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Biên
soạn, cung cấp miễn phí 38.920 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật cho các hợp
tác xã, cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đăng tải 06 bộ tài liệu tuyên truyền
pháp luật trên Trang thông tin điện tử và Fanpage Sở Tư pháp. Qua đó đã góp
phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao về vai trò, vị trí
quan trọng của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất
nước.
Sở Tư pháp đã tổ chức 37 Hội nghị, tọa đàm, đối thoại, lớp bồi dưỡng kiến
thức pháp luật về kinh doanh cho trên 4.105 lượt đại biểu đại diện cho các doanh
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; biên soạn và cấp phát miễn phí 84.320 bộ
tài liệu tuyên truyền pháp luật về đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp và
hợp tác xã; xây dựng và phát sóng 74 chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh
nghiệp” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang; tiếp nhận và giải
đáp 118 lượt ý kiến vướng mắc về áp dụng pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác
xã; Thực hiện rà soát, kiến nghị sửa đổi 36 nội dung quy định pháp luật chồng
chéo, vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, kinh doanh.
II. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đề xuất một số nội
dung xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn
2021 - 2030, như sau:
1. 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.
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2. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về phát triển
kinh tế tập thể; đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền ban hành các chính sách,
biện pháp hỗ trợ đối với các loại hình kinh tế tập thể, sửa đổi, bổ sung, thay thế,
bãi bỏ các quy định không còn phù hợp, 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.
3. 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. 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 Báo cáo của Sở Tư pháp về kết quả thực hiện phát triển kinh tế
tập thể giai đoạn 2011 - 2020; đề xuất nội dung xây dựng chiến lược phát triển
kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030./.
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