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CHƢƠNG TRÌNH  
hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 

 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển 
 và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 

----- 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 

6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển 
và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới (sau đây viết tắt là Nghị 
quyết số 20-NQ/TW); Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Chương trình hành động 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu 
quả các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 20-

NQ/TW nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng 
viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 
tập thể trong giai đoạn mới. 

- Chương trình hành động là cơ sở đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị 
quyết số 20-NQ/TW trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

2. Yêu cầu 

- Việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 20-

NQ/TW phải đảm bảo kịp thời, đồng bộ tại tất cả các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở. 
- Xác định việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể là 

nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, 
chỉ đạo; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục của cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội nhằm xây dựng, phát triển kinh tế tập thể ngày càng 
năng động, hiệu quả, bền vững, phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội 
của địa phương.  

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 
Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững cùng với kinh tế nhà 

nước trở thành nền tảng vững chắc trong cơ cấu kinh tế của tỉnh với nhiều mô hình 
hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập 
thể. Thu hút ngày càng nhiều nông dân, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức tham gia các 
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tổ chức kinh tế tập thể; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các 
thành viên, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững 

và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Đến năm 2030  

Phấn đấu toàn tỉnh có khoảng 1.000 tổ hợp tác; 500 hợp tác xã; 6 Liên hiệp 
hợp tác xã. Trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá; trong đó, có ít nhất 
50% tham gia liên kết theo chuỗi giá trị. Có trên 55 hợp tác xã ứng dụng công nghệ 
cao vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Phát triển các chuỗi giá trị nông 
sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm 
nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài. 

2.2. Đến năm 2045 

Phấn đấu thu hút tối thiểu 20% dân số trên địa bàn tỉnh tham gia các tổ chức 
kinh tế tập thể. Mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao chất lượng của các tổ chức 
kinh tế tập thể. Bảo đảm trên 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong 
đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết. Các tổ chức kinh tế tập thể đều áp 
dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng 
của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, 
đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Nhân dân về phát triển kinh 
tế tập thể là yêu cầu và xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. Kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức đa dạng, kết 
hợp sức mạnh tập thể với sức mạnh của từng thành viên, trong đó:  

+ Kinh tế tập thể (nòng cốt là hợp tác xã) là tổ chức kinh tế của những cá 
nhân, pháp nhân có nhu cầu, tự nguyện lập ra và tự chịu trách nhiệm về hoạt động 
của mình theo quy định của pháp luật. Tổ chức kinh tế tập thể hoạt động bình đẳng 
với các tổ chức kinh tế khác. Nhà nước không can thiệp trực tiếp, mà chỉ quản lý 
hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể thông qua pháp luật và chính sách.  

+ Các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động có mục đích kinh tế - xã hội và nhân 
văn, không chỉ vì lợi ích kinh tế thuần tuý. Kinh tế tập thể coi trọng lợi ích của 
thành viên, sự hợp tác, liên kết, trợ giúp lẫn nhau, hướng đến làm giàu cho từng 
thành viên và tập thể. Bên cạnh mục tiêu kinh tế, các tổ chức kinh tế tập thể còn 
thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn.  

+ Đánh giá hiệu quả của tổ chức kinh tế tập thể chủ yếu dựa trên số lượng, 
chất lượng thành viên tham gia, lợi ích tổ chức mang lại cho thành viên và cộng 
đồng. Đóng góp về mặt kinh tế của kinh tế tập thể trong cơ cấu kinh tế của tỉnh là 
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tỉ trọng đóng góp vào GRDP, là hiệu quả sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận của tổ 
chức, thu nhập của thành viên… Đóng góp về mặt xã hội của kinh tế tập thể là số 
lượng thành viên, việc làm, việc đóng góp vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã 

hội, phong trào thi đua, hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo đảm an ninh chính trị, 
trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

+ Phát triển kinh tế tập thể là một trong những phương thức để khắc phục mặt 
trái của kinh tế thị trường, là nền tảng quan trọng để đạt mục tiêu “Dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; là cơ sở để “Hợp tác” trở thành văn hoá, 
bản sắc trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi dậy ý chí tự 
lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước 
phồn vinh, hạnh phúc; là một kênh quan trọng để thực hiện các chính sách phát 
triển văn hoá, xã hội bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại cộng 
đồng dân cư. 

- Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng 
đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, hình thức đa dạng, phong phú. Kịp thời 
khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả. 

2. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ 
phát triển kinh tế tập thể 

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập 
thể của Trung ương, của tỉnh. Rà soát các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành 
để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm bảo đảm đồng bộ, thiết thực, phù 
hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh trong tình hình mới. 

- Nghiên cứu, xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các quy định 
pháp luật về kinh tế tập thể và ban hành một số chính sách về phát triển nguồn 
nhân lực, đất đai, tài chính, tín dụng, khoa học - công nghệ; hỗ trợ về thông tin 
kinh tế, kỹ năng tiếp thị và nghiên cứu thị trường; chính sách đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng, bảo hiểm xã hội... 

3. Đổi mới, nâng cao chất lƣợng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh 
tế tập thể 

- Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng của kinh tế tập thể; các 
quan hệ về tài sản của hợp tác xã, đặc biệt là những tài sản liên quan đến đất đai. 
Rà soát, sắp xếp lại các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; xử lý dứt điểm các 
hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ 
chức lại theo quy định của pháp luật; cơ cấu lại các hợp tác xã tín dụng, nhất là xử 
lý một số hợp tác xã tín dụng yếu kém. 

- Phát huy tinh thần dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành 
viên trong các tổ chức kinh tế tập thể; kết hợp động lực kinh tế với động lực tinh 
thần, khơi dậy phong trào quần chúng Nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể. 
Khuyến khích mở rộng, đa dạng hoá các thành viên trong tổ chức kinh tế tập thể 
(thành viên chính thức và thành viên liên kết) tuỳ theo nhu cầu, khả năng đóng góp 
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và mức độ tham gia. Thành viên tham gia tổ chức kinh tế tập thể là chủ thể kinh tế 
tự chủ, được hưởng đầy đủ quyền lợi và chịu trách nhiệm đối với phần đóng góp 
của mình theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức. 

- Khuyến khích việc tăng vốn góp và vốn huy động từ thành viên để tăng 
nguồn vốn hoạt động, vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản và quỹ không chia của tổ 
chức kinh tế tập thể. Thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ, thành lập doanh nghiệp 
tại những tổ chức kinh tế tập thể có đủ điều kiện. Khuyến khích liên kết kinh tế 
giữa các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực.  

- Tăng cường liên kết giữa tổ chức kinh tế tập thể với các tổ chức thuộc thành 
phần kinh tế khác, đặc biệt là liên kết với doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp 
nhà nước ưu tiên hỗ trợ liên kết, tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ, tạo điều kiện 
cho các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả; sớm khắc phục tình trạng 
thiếu liên kết giữa kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể. 

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc đối với kinh tế tập thể 

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể từ tỉnh đến cơ sở. Xây 
dựng đội ngũ cán bộ quản lý có chuyên môn, nghiệp vụ, được đào tạo chuyên sâu 
về kinh tế tập thể, có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực xây dựng và tổ 
chức thực hiện hiệu quả kế hoạch, quy hoạch, chiến lược, cơ chế, chính sách… để 
kinh tế tập thể của tỉnh phát triển đúng định hướng.   

- Tăng cường minh bạch trong quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, ứng dụng 
công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý. Từng bước xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể theo định hướng của Trung ương để liên 
thông với hệ thống đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách 
nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức đối với việc chấp hành chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập 
thể; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. 

- Kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh, tạo sự 
thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, điều 
hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 
xã trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc xây dựng và 
triển khai các hoạt động về phát triển kinh tế tập thể. Chủ động, tích cực mở rộng 
quan hệ với các tổ chức, cơ quan hữu quan nhằm học tập kinh nghiệm, tranh thủ sự 
hỗ trợ tài chính, kỹ thuật dành cho kinh tế tập thể trên nguyên tắc bảo đảm quốc 
phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. 

 - Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi Luật Hợp 
tác xã năm 2012 và các quy định pháp luật liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã 
đảm bảo phù hợp với tình hình mới.  
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5. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, 
xã hội - nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã tỉnh đối với phát triển kinh tế 
tập thể 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề 
nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên 
và Nhân dân nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về kinh tế tập thể. Phối hợp tổ chức các hoạt động, vận động, phát triển 
các loại hình kinh tế tập thể. 

- Đối với tổ chức kinh tế tập thể có số lượng thành viên lớn, có các tổ chức 
đoàn thể đang hoạt động, cần quan tâm xây dựng và phát huy vai trò các đoàn thể 
cùng hội đồng quản trị, ban giám đốc, xây dựng tổ chức kinh tế tập thể phát triển 
vững mạnh. 

- Củng cố, tăng cường hoạt động của hệ thống Liên minh hợp tác xã tỉnh và 
các tổ chức đại diện, thực sự là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của các tổ chức kinh tế tập thể, giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển kinh tế 
tập thể, làm cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với thành phần kinh tế tập thể, góp 
phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy vai trò hướng dẫn, chia sẻ 
thông tin, vận động thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể. Nghiên cứu 
giao Liên minh hợp tác xã tỉnh thực hiện một số nội dung dịch vụ công phù hợp 

với quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các đảng đoàn, ban cán sự 

đảng; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quán 

triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình hành động 

này và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XII về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 

tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Khuyến 
khích, động viên Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể. Tăng cường 
giám sát việc thực thi pháp luật và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, 
phát triển kinh tế tập thể tại địa phương, đơn vị. Chủ động xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện Chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều 

kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. 

2. Giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân, tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát cơ quan, 
chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW và Chương trình hành động này. Rà soát, nghiên cứu ban hành cơ chế, 
chính sách, quy định liên quan đến việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh và giám sát thực hiện. 
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3. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa Chương 
trình hành động này thành kế hoạch hoặc đề án để thực hiện. Thường xuyên theo 
dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và 

Chương trình hành động này; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng 
kết Nghị quyết theo quy định.   

4. Giao Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra 
việc quán triệt, phổ biến, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương 
trình hành động của các đơn vị, địa phương.  

Nơi nhận:                  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng 

- Ban Kinh tế Trung ương           (báo cáo), 

- Văn phòng Trung ương Đảng 

- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,  
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,                                             
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
                                                                      

                                                   

T/M BAN THƢỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
Hoàng Duy Chinh 
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