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KẾ HOẠCH 

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

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

HỢP TÁC XÃ NĂM 2021 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-STP ngày 28/7/2020 về phát 

triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021; Quyết định số 22/QĐ-

STP ngày 18/01/2021 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 

2025; Quyết định số 42/QĐ-STP ngày 31/01/2021 ban hành Kế hoạch thực hiện 

công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2021 và tổ chức triển khai thực 

hiện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

Sở Tư pháp đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 96/QĐ-

UBND ngày 01/02/2021 phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm 

pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021, trong đó có 06 Quyết định có nội 

dung liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Lập Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết 03 luật được Quốc 

hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, thứ 101, 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 ban hành 03 Quyết 

định quy phạm pháp luật về lĩnh vực tư pháp, trong đó có 02 Quyết định có nội 

dung liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã2; lập đề nghị xây dựng 

02 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp (01 Nghị quyết, 01 Quyết 

định), trong đó có 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết có nội dung liên quan đến 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã3.  

                                                                 
1Gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật người 

lao động Việt Nam đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật bảo vệ môi trường.  
2Quyết định số 01/2021/QĐ - UBND ngày 05/5/2021 Bãi bỏ 12 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành; Quyết định số 03/2021/QĐ - UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
3 Nghị quyết quy định chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; mức chi đảm bảo cho 

hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  
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Kiểm tra 08 đề nghị xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND 

tỉnh, hoàn thành thẩm định 01 đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật 

của HĐND tỉnh và 10 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

tỉnh (02 Nghị quyết, 08 Quyết định), tham gia, góp ý đối với 11 dự thảo văn bản, 

tự kiểm tra 03 văn bản, rà soát 16 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, 

UBND tỉnh ban hành 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 87/QĐ-UBND ngày 

29/01/2021 về việc công bố Danh mục 26 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh 

ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần (13 Nghị quyết; 13 Quyết định), trong 

đó có 04 văn bản (03 Nghị quyết; 01 Quyết định) có nội dung liên quan đến phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã hết hiệu lực toàn bộ.  

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 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng với 100 đại biểu; biên soạn, cấp phát 100 cuốn Đề cương giới thiệu 

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cho các đại biểu tham 

dự Hội nghị. Biên soạn, in và phát hành 1.300 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp 

luật cấp phát cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Thực hiện cập 

nhật 10 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 943 văn 

bản (227 Nghị quyết, 677 Quyết định, 39 Chỉ thị); đăng tải 1.020 tin, bài, văn 

bản trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, 

giáo dục pháp luật Tuyên Quang chia sẻ 195 tin, bài trên Fanpage Phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, 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 tiếp cận 15.660 lượt người xem, thu hút trên 2.800 lượt 

người 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 57 lượt 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, công chứng, chứng thực. 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ NĂM 2022 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế 

tập thể năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần kinh tế quan trọng 

trong nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và đóng góp vào 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát triển kinh tế tập thể gắn với chương trình 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34815&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=34815&a=1
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xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

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 nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh, khả năng cạnh tranh 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, HỢP TÁC XÃ 

NĂM 2022 

1. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 126/KH-UBND 

ngày 22/7/2021 thực hiện Kết luận  số 83-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 

của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48/NQ/TW ngày 24 

tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và 

Văn bản số 2544/UBND-NC ngày 26/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v 

nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu 

quả thi hành pháp luật. 

Kiểm soát chặt chẽ quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của HĐND, UBND tỉnh thông qua công tác tham gia ý kiến, thẩm 

định dự thảo văn bản, kịp thời phát hiện và kiến nghị loại bỏ các quy định, thủ 

tục hành chính có nội dung không phù hợp, không thống nhất, cản trở sự phát 

triển của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã ngay từ khâu soạn thảo. 
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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 có nội dung liên 

quan đến hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm kịp thời 

phát hiện và đề nghị xử lý những văn bản có nội dung không phù hợp với quy 

định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, cản trở hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa 

bàn tỉnh. 

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật pháp luật có liên 

quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể. Biên 

soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật về kinh tế tập thể và pháp luật có liên quan 

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các cơ chế, chính sách ưu đãi, 

khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; đăng tải trên Trang Thông tin 

điện tử Sở Tư pháp và chia sẻ trên Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên 

Quang để các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã khai thác, sử dụng.  

4. Xây dựng, đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang để kịp thời đăng tải, cung cấp các thông 

tin pháp lý cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

5. 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 Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 của 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- GĐ Sở; 
- PGĐ Sở; 
- Các phòng, đơn vị chuyên  môn; 
- Trang thông tin điện tử STP; 
- Lưu VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
(Lan.09b điện tử) 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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