Ký bởi: Văn phòng Ủy ban Nhân dân
Email: ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 29.11.2021 14:49:23 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số:

4-0 5 3

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày^ tháng 11 năm 2021
QUYÉT ĐỊNH

v ề ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg
ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thu tướng Chính phủ về phê duyệt
Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn
2021-2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 nam 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật To chưc
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định sổ 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ quy định chỉ tỉêt một sô điêu của Luật Hợp tác xã năm 2ỹỉ2;
Nghị định so 107/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sô 193/2013/NĐ-CP;
Căn cứ Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020' của
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX vé tỉêp tục
đỏi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kỉnh tê tập thê;
Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của
Chỉnh phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Ket ỉuạn
số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị vê tỉêp tục thực hiện
Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX vê tỉêp tục đôi mới, phat tnen va nang cao
hiệu quả kỉnh tế tập thế;
Căn cứ Quyết định sổ 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của
Thủ tướng Chính phủ vê phê duyệt Chiên lược phát trỉên kinh tê tạp the, hợp tac
xã giai đoạn 2021-2030;
Theo đề nghị của Sở Kê hoạch và Đâu tư tại Công văn so 7126/SKHĐTDNKTTT&TN ngày 14 tháng 9 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ke hoạch hành động
thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021của Thủ tương
Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
giai đoạn 2021-2030 tren địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Yăn phòng ủ y ban nhân dân Thành phố^ Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Thành phô, Giám đôc
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Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài nguyên và
Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Khoa học và
Công nghệ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội, Giám đôc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố, Chủ tịch ủ y ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố,
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành của Thành phố, Chủ tịch ủ y ban nhân dân
thành phố Thủ Đức và các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận;
- Như Điều 3;
- Bộ KHĐT (để b/c);
- NHNN VN (để b/c);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPƯB: CVP, các PCVP;
- Phòng: KT, ĐT, VX;
- Lưu: VT, (KT/VT). M
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KÉ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tê
tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm Quyết định sốA-053/QĐ-UBND ngàyl9 tháng 11 năm 2021
9

r

của Uy ban nhân dân Thành phô)

I.
QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TÉ TẬP THẺ, HỢP TÁC XÃ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH
Theo Mục I Điều 1 Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm
2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duỵệt Chiến lược phát triển kinh tế
tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030, cụ thể:
1. Kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã là một trong bốn thành phần
kinh tế quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở
nước ta. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh tê tập thê không ngừng
được củng cố, phát triển, góp phần phát triển nhanh và bên vững trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
2. Phát triển kinh tế tập thể nhanh và bền vững, bảo đảm nguyên tắc
tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân và tổ chức tham gia với
nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, phát huy tối đa lợi thế các vùng, miền;
phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã^ hội, bảo vệ môi trường và
thích ứng với biến đổi khí hậu; phù hợp với điều kiện, đặc điêm, mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và của cả nước.
3. Phát triển kinh tế tập thể theo hướng gắn sản xuất, kinh doanh với
chuỗi giá trị sản phẩm và đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tê, văn hóa,
xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng cộng đông thân thiện, văn minh, nhât là ở
khu vực nông thôn. Tăng cường liên kết giữa các hợp tác xã, hình thành các
hiệp hội, liên hiệp hợp tác xã.
4. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tê tập thê là
nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Phát triển kinh tê tập thê, hợp tác xã phải
dựa trên nội lực của tổ chức là chính, Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thê chê,
chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tập thể, họp tác
xã. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng
và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo. Phát huy vai trò của Mặt trận tô quôc và các
tổ chức đoàn thể chính trị trong phát triển kinh tê tập thê, họp tác xã.
5. Phát triển kinh tế tập thể phù hợp với quy luật khách quan,^ dựa chủ yếu
vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyên đôi sô, xu hướng
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phát triển và cuộc cách mạng công nghiệp lân thứ tư; tiêp thu kinh nghiẹm,
ưng dụng linh hoạt, hiệu quả mô hình thành công trong nước và quốc tế,
nâng cao năng suât, chât lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là
thành phần quan trọng trong nên kinh tê với nhiêu mô hình liên ket, hợp tac tren
cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tăc của kinh tê tập the, thu hut
nông dân, họ kinh tế cá thể, ca nhân và nhiều tổ chức tham gia kinh tê tập thê,
hợp tác xã; không ngừng nâng cao thu nhập và chât lượng cuộc song cua cac
thành viên, góp phần thực hiện tiên bộ, công băng xã hội và thúc đay phat trien
nhanh, bền vững đất nước.
2. Muc tiêu cu thể đến năm 2030
•

•

- Phát triển mới 300 họp tác xã, 05 liên hiệp hợp tác xã.
- Tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tê họp tác xã đạt 5%/năm.
- Tỷ trọng đóng góp vào GRDP thành phô 0,5%.
- Thu hút thêm 30.000 lao động làm việc trong khu vực kinh tế hợp tác xã.
- Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã đã qua đào tạo có trình độ đại học,
cao đẳng đạt trên 60%; còn lại đạt trình độ trung, sơ cấp.
- Xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động.
III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. Định hướng chung
Theo Khoản 1 Mục III Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm
2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập
thể, họp tác xã giai đoạn 2021-2030, cụ thê:
Khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trong các ngành nghề, lĩnh vực
vùng, miền của đất nước, ưu tiên xây dựng các mô hình họp tác xã găn với
chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực của quốc gia, địa phương, chương trình
OCOP...; mở rộng quy mô thành viên. Hợp tác xã tập trung phát triển và
cung ứng các dịch vụ phục vụ thành viên, hình thành chuôi giá trị từ sản xuât
đến chế biến, tiêu thụ; bảo đảm lợi ích họp pháp của các thành viên.
2. Định hướng phát triển kinh tế tập thể theo ngành, lĩnh vực chủ yếu
tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tại Điểm 2 Mục III Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm
2021 của Thủ tướng Chính phu về phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập
thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 và tình hình thực tê phát triên khu vực kinh
tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Thành phô như sau:
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2.1. Lĩnh yực nông nghiệp
Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã đang
hoạt động có hiệu quả, giữ vững xếp loại hoạt động tốt, khá. Củng cố, nâng cao
dần chất lượng hoạt động của các hợp tác xã đang hoạt động trung bình, yếu.
Phấn đấu hàng năm củng cố và nâng chất một số họp tác xã hoạt động
trung bình, yêu sang hoạt động tốt, khá. Đồng thời, giải thể dứt điểm các
hơp tác xã đã ngưng hoạt động, hướng dẫn chuyển đổi đăng ký kinh doanh
đôi với các hợp tác xã có giây đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp,
nhưng thực tê đã hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch v ụ ...
Khuyến khích các hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, trong đó: ưu tiên
ứng dụng công nghệ tin học (4.0), công nghệ thông tin truyền thông (ICT),
công nghệ sinh học, công nghệ tự động và bán tự động hóa, công nghệ sản xuất
vật tư nông nghiệp. Phân đấu giá trị sản xuất của các sản phẩm nông nghiệp có
ứng dụng công nghệ cao tăng hơn 2,0 lần so với phương thức sản xuất
thông thường. Khuyên khích xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi
giá trị sản phẩm nông nghiệp phù họp với các chương trình cây, con giống
trọng điêm của thành phô như: rau, hoa, heo, bò sữa, bò thịt, thủy sản... theo
hình thức liên kêt với các doanh nghiệp, công ty, siêu thị từ đầu vào đến đầu ra.
Tiếp tục xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp tiên tiến, hiện đại tại
05 huyện xây dựng nông thôn mới (Củ Chi, Hóc M ôn’ Bình Chánh, Nhà Be,
Cần Giờ).
Phấn đấu 100% xã nông thôn mới có hợp tác xã hoạt động trên địa bàn
theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và có mô hình liên kết sản xuất
găn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.
Tô chức hướng dẫn cho các hợp tác xã nông nghiệp đánh giá và xếp loại
theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngay 14 năm 4 năm 2017
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công
Thương, Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ trên chức năng nhiệm vụ của
Sở triên khai thực hiện.
2.2. Lĩnh vực công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp và xây dựng
- Tập trung duy trì, củng cố và phát triển các họp tác xã hiện có
hoạt động trong các ngành nghê: thêu đan, đồ gỗ mỹ nghệ, gốm sứ, mây tre lá...
và các sản phâm làng nghề truyền thống. Phát triển mới các hợp tác xã
làng nghê tại các địa bàn có làng nghề truyền thống.
- Gắn kết các hợp tác xã với chương trình khuyến công để hỗ trợ
hợp tác xã cùng với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh te khác thúc
phát triên công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các cụm công nghiệp
tiên đê cho việc hình thành các làng nghề công nghiệp mới, bảo tồn
làng nghê công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống.

các
đẩy
tạo
cằc
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- Tập trung phát triển hợp tác xã mới từ các hộ gia đình sản xuất tiểu thủ
công nghiệp, hỗ trợ hộ gia đình nguồn vật tư, nguyên liệu đầu vào^cho sản xuât
va tiêu thụ sản phẩm đầu ra. Hỗ trợ các hợp tác xã thay đối máy móc,
phương tiện, công cụ, khoa học - công nghệ sản xuât đê nâng cao chat lượng
sản pham va các hoạt động xúc tiến thương mại, xử lý chất thải, góp phân
giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Liên minh Hợp tác
xã Thành phố, ủ y ban nhân dân thành phổ Thủ Đức và các quận, huyện và các
đơn vị liên quan thực hiện.
2.3. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ
- Tiếp tục củng cố các hợp tác xã hiện có, phát triên hệ thông cửa hàng
hợp tác xã bán lẻ hàng tiêu dùng theo phương thức bán hàng văn minh, hiện đại,
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phâm và chât lượng hàng hóa.
- Phát triển các hợp tác xã thương mại bán lẻ. Phát triển các hợp tác xã
làm tổng đại lý phân phối cho các nhà sản xuất trong và ngoài nước, hình thành
các họp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo phương thức mua chung,
bán riêng.
- Xây dựng chuỗi liên kết giữa các hợp tác xã thương mại với hợp tác xã
nông nghiệp - dịch vụ nông nghiệp, góp phần giải quyêt khâu tiêu thụ sản phâm
nông nghiệp và cung cấp vật tư nông nghiệp cho hộ thành viên.
- Phát triển các hợp tác xã quản lý kinh doanh chợ, thu hút đông đảo
tiểu thương tham gia hợp tác xã, nhất là tại các chợ đâu môi đê mở thêm các
hoạt động xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa; vệ sinh môi trường; bảo vệ; tham gia
phân phối hàng hóa cho các điếm bán lẻ...
- Phát triển mô hình hợp tác xã dịch vụ trong các trường học cung ứng
dịch vụ chung cho các thành viên là học sinh, giáo viên của trường vê: dịch vụ
ăn uống, thực phẩm; dịch vụ ký túc xá, nhà ở; dịch vụ máy tính, photocopy,
Internet; dịch vụ sinh hoạt văn hóa; dịch vụ du lịch, thực tập, vui chơi giải trí.
Đơn vị thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phổi hợp Liên minh Hợp tác
xã Thành phổ, ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện và các
đơn vị liên quan thực hiện.
2.4. Lĩnh vực giao thông vận tải, bốc xếp
- Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã
vận tải trên địa bàn thành phố theo hướng tăng quy mô và giảm đầu mối các
hợp tác xã nhỏ lẻ. Ưu tiên phát triển phương tiện mới sử dụng nhiên liệu sạch
thân thiện với môi trường.
- Tăng cường công tác giám sát việc tập huấn nghiệp vụ lái xe và
nhân viên phục vụ trên xe của các hợp tác xã kinh doanh vận tải trên địa bàn
theo quy định của ngành. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiêm tra
định kỳ hoặc đột xuất các hợp tác xã kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phô

5

vê kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải và xử lý các trường hợp vi phạm
theo quy định.
- Tạo điều kiện cho các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực vận tải
hành khách công cộng bằng xe buýt được ưu tiên về bến bãi, đáp ứng nhu cầu
phát triên số lượng phương tiện đến năm 2030; phát triển thêm các hoạt động
dịch vụ của hợp tác xã như sửa chữa phương tiện; cung ứng vật tư; kho hàng,
bên bãi... nhăm phục vụ hoạt động của thành viên tôt hơn.
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong việc kết nối, chia sẻ
dữ liệu giữa Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan (Sở Kế hoạch và
Đâu tư, Cục Thuê, Công an, Uy ban nhân dân thành phô Thủ Đức và các quận
huyện, các Hiệp hội, các đơn vị hợp tác xã) để kịp thời triển khai thông tin
chủ trương, chính sách đến các hợp tác xã.
Đơn vị thực hiện: Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Liên minh Hợp
tác xã Thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện.
2.5. Lĩnh vực vệ sinh môi trường
- Thực hiện các chính sách hỗ trợ về thuế, vay vốn ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
trang bị phương tiện thu gom vận chuyển rác, giao địa bàn hoạt động... để
chuyên đôi các nghiệp đoàn, tô thu gom rác dân lập thành các hợp tác xã vệ sinh
môi trường.
- Củng cố, phát triển các họp tác xã vệ sinh môi trường, phấn đấu đến
năm 2030 môi quận trong thành phố đều có hợp tác xã vệ sinh môi trường
hoạt động trong phạm vi quận hoặc liên phường; xây dựng hợp tác xã nông
nghiệp-dịch vụ ở các quận ven, huyện ngoại thành có hoạt động trong lĩnh vực
vệ sinh môi trường; hình thành liên hiệp họp tác xã vệ sinh môi trường nhằm
liên kêt khép kín hoạt động các khâu thu gom, vận chuyển, phân loại, tái chế...
chất thải rắn thông thường trên địa bàn Thanh pho.
Đơn vị thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phổi hợp
Sơ Giao thông vận tải, Uy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận
huyện và các đơn vị liên quan thực hiện.
2.6. Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)
- Phấn đấu đạt tổng nguồn vốn bình quân 100 tỷ đồng/QTDND (tối thiểu
70 tỷ đồng/QTDND); vốn điều lệ bình quân 08 tỷ đồng/QTDND (tối thiểu 05 tỷ
đông/QTDND); vốn tự có (bao gồm vốn điều lệ, quỹ dự phòng tai chính và các
quỹ khác) tối thiểu bằng 10% so với tổng nguồn vốn hoạt động của từng
QTDND; dư nợ cho vay bình quân 90 tỷ đồng/QTDND (tối thieu 60
tỷ/QTDND); nợ xấu <2% so với tổng dư nợ; 100% QTDND kinh doanh có lãi*
60% QTDND chia cổ tức tối thiểu bang lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng- 70%
thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ - công nhân
viên làm việc trực tiếp tại QTDND có trình độ cao đẳng, đại học 100%
QTDND tham gia mạng lưới liên kết phát triển hệ thống, thanh toẩn chuyển tiền
điện tử và các dịch vụ ngân hàng khác.

' ^ há‘ triể" h? / ác xa nói ?hu"S và QTDND ‘heo đúng mục tiêu, đúng
quỵ inh của pháp luật, có cơ cấu tổ chức đù nang lực tài chinh, nang lírc
quản trị điều hành! kiểm soát, bảo đảm hoạt đọng an toan hiẹu quả, ồn đmh va
ĩhẪ
u' *
cho cac thành Viên, hương tơi mục tieu
ĩ- i/,i ‘
? ,ỊrỢ’ ? p<đ&
nhau giưa cac thanh vỉên phục vụ sản xuất
kinh doanh, cải thiện đời sống ở địa bàn nông thôn.
J jrăng “ 'ờ"S cỏnỄ tóc thanh tra, kiểm soát QTDND, phối hợp với cấp
ủy, chính quyền địa phuơng và các ngành, các clp co Hen quan nâng cao hiẹu
n r n ^ VL” 0 đối ™ :.hệ thống.Q TDND « n địa bàn thành phố, đàm bảo cho
( i 1, ^
,f ? i
đ° ạn
năm 2025 đến nSm 2030 hoạt động thực sụ
an toan, hiẹu quả và phát triên bên vững
„ ì n i Đơ" 7 thỵ c hỉên: Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phổ
ui
H phổi hợp Liên minh H?p tác xã Thành phô và các đơn vị
liên quan thực hiện.
3. Định hướng phát triển kinh tế tập thể, họp tác xã theo vùng, lãnh thổ
Theo Điểm đ Khoản 1 Mục III Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng
, : nuănỉ ĩ 02} ĩ ủã ™ tướng Chính phu về phê duyệt Chiên lược phát triển
kinh tê tập thê, họp tác xã giai đoạn 2021-2030:
*
’ Khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cả về chất lương
sô lượng trên tât cả các ngành nghề, lĩnh vực của nen kinh tế, nhất là lĩnh vưc
r^p c^c s^n phâm điện, điện tử, công nghiệp chế biến, chế tao
thương mại, dich vụ; thu hút mọi giới, thành phần xã hội tham gia, nhất lẩ
thanh niên và phụ nữ.
- Đối với tổ hợp tác: Tập trung phát triển các tổ hợp tác hoạt động trong
lĩnh vực nông nghiệp (chăn nuôi, trồng trọt, ngành nghể nông thôn);’ lĩnh vực
dịch vụ (thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, thủy lợi, cung cấp cây
con giông, vay vốn tín dụng...).
- Đối với hợp tác xã, liên hiệp họp tác xã: Khuyến khích các hợp tác xã
ứng dụng công nghệ cao; ưu tiên ứng dụng khoa học, công nghệ, cong nghe
thông tin truyên thông (ICT), công nghệ sinh học, công nghệ tự động và ban
tự động hóa, công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp. Phấn đấu giá trị sản xuat
của các sản phâm nông nghiệp có ứng dụng cong nghệ cao tăng hơn 2,0 lần
so với phương thức sản xuất thông thường.
-K huyến khích xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá tri
sản phâm nông nghiệp phù hợp với các chương trình cây, con giống trong điểm
theo hình thức liên kêt với các doanh nghiệp, công ty, siêu thị từ đầu vao đến
non
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IV. GIẢI PHÁP
1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã
a) Các Sở, ban, ngành, ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các
quận, huyện
- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, quán triệt đối với cán bộ
đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức va người'dân về bản chất
khăng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của họp tác xã trong điều kiện mớitránh tình trạng nhận thức không thống nhất, không đầy đủ, bị chi phối’
ảnh hưởng bởi định kiên về mô hình hợp tác xã kiểu cũ; xác định rõ phát triển
kinh tê tập thê, họp tác xã là xu thê tât yêu, coi đây là nhiệm vụ chính trị
quan trọng, thường xuyên các đơn vị.
- Đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể vào chiến lược, kế hoạch
phát triên kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm theo ngành và lĩnh vực
phân công. Các Sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu ủ y ban
nhân dân Thành phô trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết
chuyên đê vê phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
- Tổ chức tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng, tổng kết, kịp thời phổ biến
các mô hình thí điêm, các điển hình tiên tiến các mô hình kinh tế tập thể, hợp
tác xã hoạt động hiệu quả, từng bước khẳng định kinh tế tập thể, họp tác xã là
thành phân kinh tê quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
b) Liên minh Hợp tác xã Thành phố
Nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của Liên minh; phối hợp với
cơ quan báo đài tuyên truyên các điển hình tiên tiến trong khu vực kinh tế
tập thể; phối hợp với Đài truyền hình Thành phố xây dựng chương trình,
phóng sự chuyên đề về hoạt động kinh tế tập thể.
Tổ chức sâu rộng các đợt thi đua trong khu vực kinh tế tập thể; giới thiệu,
nhân rộng các mô hình điên hình tiên tiến. Hai năm một lần tổ chức hội nghị
tuyên dương các họp tác xã, liên hiệp hợp tác xã điển hình tiên tiến, các cán bọ
quản lý họp tác xã và các thành viên tiêu biểu nhân dịp Ngày Hợp tácxã
Việt Nam 11/4 và Ngày Hợp tác xã quốc tế.
Tham mưu triển khai thực hiện chính sách tuyên truyền, phổ biến kiến
thức pháp luật vê kinh tê tập thể theo hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương,
Liên minh Họp tác xã Việt Nam và Luật Hợp tác xã năm 2012 cho các
đôi tượng cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, họp tác xã,
thành viên hợp tác xã và người dân.Tham mưu triển khai thực hiện chính sách
hô trợ thành lập mới, củng cố tổ chức kinh tế tập thể liên quan cung cấp thông
tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về tổ chức kinh tế tập thể;
hô trợ tư vấn xây dựng/sửa đổi điều lệ, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục
thành lập, đăng ký và tô chức hoạt động của họp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cho
phù hợp với quy định hiện hành; đối với hợp tác xã, liên hiệp họp tác xã có
Nghị quyêt của Đại hội thành viên tán thành việc sáp nhập, họp nhất, chia, tách

8

hợp tác xã, liên hiệp họp tác xã, thành lập liên hiệp hợp tác xã thì được tư vấn
hô trợ xây dựng và tổ chức hoạt động của hợp tác xã, liên hiêp hơp tac xã cho
phù hợp.
Tham mưu giai quyet các đơn thư khiêu nại, tô cáo liên quan với quyền
lợi của thành viên họp tác xã, hợp tác xã, liên hiệp họp tác xã về các chính sách
qui định của nhà nước mà các họp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gặp khó khan
vương mac tren cơ sở pháp luật hiện hành và phôi hợp với các cơ quan quản lý
nhà nước.
2. Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách
a) Sở Ke hoạch và Đầu tư
- Phôi họp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Sở, ban, ngành liên quan nghiên
cứu, tổng kết 10 năm thi hành Luật Họp tác xã năm 2012; đề xuat xây dựng
Luạt mới hoặc sửa đôi, bô sung Luật Hợp tác xã năm 2012 trong đó lưu ý một
sô nội dung: đơn giản hóa các thủ tục hành chính (thành lập, đăng ký và giải thể
hợp tác xã); khuyên khích mở rộng quy mô (số lượng thành viên, tỷ lệ von góp
của thành viên, tài sản chung không chia); thành lập doanh nghiệp trong hợp tác
xã; tỷ lệ cung ứng dịch vụ bên ngoài thành viên; chế tài xử lý vi phạm.
- Đôn đốc Sở, ngành, ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận
huyện triên khai Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 cua
Uy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo từng giai đoạn 2021-2025.
- Phôi hợp Bộ Kê hoạch và Đầu tư và Sở, ban, ngành liên quan cân đối,
bô trí nguôn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với
kinh tê tập thê, hợp tác xã phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách
nhà nước và điêu kiện cụ thê của bộ, ngành, địa phương theo từng giai đoạn
2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.
," Phôi họp Bộ Kê hoạch và Đầu tư thực hiện quản lý và vận hành
hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về hợp tác xã.
b) Sử Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tham mưu ủ y ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân
Thành phố ban hành Nghị quyết quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ
sản phâm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” theo Nghị định sổ
98/2018/NĐ-CP ngày^ 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách
khuyên khích phát triển họp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp.
c) Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố
- Đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận vốn theo
quyđịnh tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày

09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển
nông nghiệp, nông thôn.
, ■■^® p tục tr^ n khai các giải pháp hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận vốn tín dụng
ngân hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh.
đ) Sở Tài nguyên và Môi trường
Căn cứ quy định pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan để
tham mưu Uy ban nhân dân Thành phố:
Giảị quyết giao đất’ cho thuê đất và cấP Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đât, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hợp tác xã
__+
xu^ phương án xử lý các vướng mắc về đất đai của các hơp tác xã
ngừng hoạt động, tạo cơ sở cho việc giải thể.
" Tham mưu
ban nhân dân Thành phố xây dựng các chính sách hỗ trơ
lực lượng thu gom dân lập chuyển đổi mô hình hoạt đọng thành lập hợp tac
xã/doanh nghiệp/to chức có tư cách pháp nhân.
í . ỉ ' NfP g cat> hi^u quả côn§ tác íỉuản
nhà nước đối với hơp tác xã,
găn liên với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cac
cap trong phát triên kinh tế tập thể, hợp tác xã
a) Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã các cấp
' Củnẽ c° vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xãthường xuyên rà soát, kiện toàn, bổ sung các thành viên Ban Chỉ đạo nhằm tao
sự thông nhât, đông bộ, xuyên suốt, toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đao
phôi họp, điêu hành giữa các Sở, ngành, ủ y ban nhân dan thành phố Thủ Đưc
và các quận, huyện trong phát triển kinh tế tạp thể, hợp tác xã.
Tăng cường trách nhiệm của các thành viên là các cơ quan chuyên
ngành vê kêt quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân cong
quan ly; chủ động đê xuât các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mơi, phát triển
kinh tê tập thể, hợp tác xã.
- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo của các cấp để phân công
trách nhiệm rõ ràng trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển khu vưc kinh te
tập thê, hợp tác xã tại địa phương.
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Thực hiện kết nối, quản lý, vận hành, khai thác sử dụng tốt Hệ thống
thông tin quôc gia về đăng ký hợp tác xã để thực hiện công tác quản lý nha
nước vê kinh tế tập thể và cấp giấy chứng nhận cho các liên hiêp hơp tác xa
theo quy định của Luật Hợp tác xã.
- Thực hiện chê độ báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của hơp tác xã
theo quy định.
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c)
quận, huyện

Các Sở, ngành và ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế tập thể đối với ngành,
lĩnh vực theo phân công và quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và
khuyên khích các họp tác xã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
- Bố trí công chức chuyên trách đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được
giao quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, tránh tình trạng không có
đơn vị hoặc cán bộ chuyên trách theo dõi về kinh tế tập thể.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của họp tác xã
theo quy định đông thời thông báo đến các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi
báo cáo về Liên minh Hợp tác xã Thành phố.
- Nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, họp tác xã
theo hướng tăng cường kiêm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật của hợp
tác xã; hô trợ, hướng dân đê tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho họp tác xã hoạt
động; tránh tình trạng buông lỏng hoặc can thiệp quá sâu, không đúng đối với tổ
chức, hoạt động của họp tác xã. Chính quyền các cấp cần phát huy tính tự chủ,
tự chịu trách nhiệm của hợp tác xã, không can thiệp vào công việc nội bộ của
hợp tác xã đặc biệt là phương án sản xuất kinh doanh và công tác nhân sự.
4.
Đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức
cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã
ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:
- Thực hiện rà soát, hướng dẫn tổ chức, củng cố lại hoạt động của các
hợp tác xã theo đúng bản chât của Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn
thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.
- Phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của
thành viên trong hợp tác xã; vận động thành viên hợp tác xã góp vốn và nâng
mức vôn góp; vận động hợp tác xã thu hút thêm thành viên mới; quan tâm phát
triên cả hợp tác xã nông nghiệp và phi nông nghiệp; tháo gỡ rào cản, quy định
nhăm nâng cao khả năng huy động và tiêp cận nguôn lực cho các họp tác xã.
- Tập trung ưu tiên bố trí và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong
việc hô trợ các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã.
- Chỉ đạo, hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp họp tác xã không
đăng ký và tô chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; giải thể các
hợp tác xã không hoạt động nhưng vướng mắc về công nợ, vốn góp, không để
các họp tác xã tôn tại hình thức và các hợp tác xã hoạt động không đúng
bản chât đê lành mạnh hóa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.
- Tăng cường năng lực quản trị hợp tác xã theo hướng công khai,
minh bạch, thông qua các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; củng cố
bộ máy kế toán, kiểm toán; bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực quản lý,
kinh tê, thương mại, công nghệ cho thành viên, những người tham gia kinh tế
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tập thê, hợp tác xã. Tạo điêu kiện cho họp tác xã tham gia thực hiện các
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
5. Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động
của Liên minh Hợp tác xã Thành phố
- Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường trách nhiệm của
Liên minh Hợp tác xã Thành phố với vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế
tập thê, họp tác xã, là tô chức đại diện, bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp của các
thành viên.
- Đôi mới và nâng cao năng lực hoạt động đê tham gia thực hiện có
hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do
Uy ban nhân dân Thành phô, Sở, ngành, địa phương giao, ủy thác (kiểm toán,
đào tạo, tín dụng, xúc tiến thương mại, công nghệ...) theo quy định của
pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn. Chú trọng đào tạo nâng cao
năng lực đội ngũ cán bộ, quản trị hệ thống và đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm
điêu kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ trong Liên minh Hợp tác xã Thành phô.
- Phối họp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng
mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực của
thành phổ, chương trình OCOP để nhân rộng.
- Trên cơ sở Luật Họp tác xã năm 2012, các quy định pháp luật liên quan
và tình hình thực tế hiện nay, nghiên cứu, đề xuất các quy định về nội dung,
phương thức hỗ trợ đối với hợp tác xã của dân cư tại các khu đô thị, khu
chung cư; tuyên truyền vận động dân cư khu đô thị, khu chung cư tham gia
thành lập hợp tác xã của dấn cư đô thị.
- Tăng cường tham gia các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ
theo lãnh đạo, chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, của ủ y ban nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh; phát triển quan hệ họp tác với các tổ chức ở các
nước, tiêp nhận và tô chức thực hiện các chương trình, dự án hô trợ, các khoản
viện trợ đê phát triên hợp tác xã và liên hiệp họp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân;
- Đấy mạnh công tác tập họp ý kiến, nguyện vọng, nhu cầu, kiến nghị của
các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với ủ y ban nhân dân
Thành phố và các Sở, Ban Ngành giải quyết theo thẩm quyền về chính sách,
pháp luật có liên quan phối họp tham gia xây dựng các văn bản quy phạm
pháp luật; cũng như việc bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp của các thành viên;
- Nâng cao hiệu quả việc tổ chức các hoạt động hổ trợ, tư vấn, cung cấp
dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin,
tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực liên quan khác.
6. Phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
thành viên, các đoàn thể, hội, hiệp hội trong phát triển kinh tế tập thể,
hợp tác xã
- Xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đặc biệt là
người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về phát triển
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kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đưa phát triển kinh tế tập thể là một trong những
nội dung quan trọng trong kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của
các bộ, ngành, địa phương.
- Củng cố và phát triển tổ chức đảng trong các hợp tác xã, liên hiệp
họp tác xã theo quy định của Đảng, trên cơ sở tôn trọng tính tự chủ, tự
chịu trách nhiệm của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
- Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân nắm rõ
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế
tập thê; găn các hoạt động của tố chức hội với các phong trào thi đua xây dựng
nông thôn mới; thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện Luật Họp tác xã
năm 2012 và các chính sách phát triển kinh tế tập thể, họp tác xã.
- Phát huy vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong vận động,
giáo dục quần chúng, thành viên tự nguyện tham gia và thực hiện các quy định
pháp luật về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời, Mặt trận Tổ quốc cần có
chương trình, kế hoạch hành động, phối họp với các tổ chức thành viên trong
việc phát triển kinh tế tập thể, họp tác xã.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Thành phố, Hội Liên
hiệp Phụ nữ Thành phố, Thành đoàn Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố
và các tố chức hội, hiệp hội khác trong việc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
- Trên cơ sở Luật Hợp tác xã năm 2012, các quy định pháp luật liên quan
và tình hình thực tế hiện nay, nghiên cứu, đề xuất các quy định về thành lập, tổ
chức, hoạt động và nội dung, phương thức hỗ trợ đối với hợp tác xã do hội viên
làm chủ; bảo đảm các quy định phù họp với tính chất, đặc điểm của hội viên
mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các hội viên tham gia thành lập
họp tác xã; tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia thành lập họp tác xã.
7.
Xây dựng, triển khai một số chương trình, đề án điển hình hỗ trợ
phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
a) Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp Sở, ban, ngành tham mưu ủ y ban nhân dân Thành phố ban
hành Kê hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03 tháng
02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn
thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên
cả nước giai đoạn 2021-2025.
b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nghiên cứu, tham mưu ủ y ban nhân dân Thành phố:
- Đê án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã
nông nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng,
quy mô lớn theo chuỗi giá trị, đảm bảo xây dựng nông thôn mới bền vững.
- Đề án khởi nghiệp phát triển họp tác xã nông nghiệp.
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c) Sở Nội vụ, Liên minh Hợp tác xã Thành phố, Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Sở Ke hoạch và Đầu tư
Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3065/QĐ-UBND
ngày 23 tháng 8 năm 2021 của ủ y ban nhân dân Thành phố về ban hành
Kế hoạch triển khai Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020
của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tê tập thê,
hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.
d) Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố
Nghiên cứu, tham mưu Đề án Hỗ trợ hợp tác xã phụ nữ tham gia quản lỵ
và tạo việc làm cho lao động nữ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Thành phô
Hồ Chí Minh trên cơ sở đề án do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành.
V. KINH PHÍ THựC HIỆN
1. Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương bố trí vốn đầu tư
phát triển trong kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và kinh phí sự nghiệp giai đoạn
2021-2030 để thực hiện Chiến lược.
2. Kinh phí lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia và các
chương trình đầu tư công giai đoạn 2021-2030.
3. Kinh phí vận động, huy động từ các nhà tài trợ nước ngoài, các tổ chức
quốc tế và kinh phí hợp pháp khác.
4. Kinh phí đóng góp từ các tổ chức kinh phí tập thể và các doanh nghiệp
liên kết với tổ chức kinh tế tập thể.
VI. TỒ CHỨC THƯC HIÊN
•

•

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, ủ y ban nhân dân thành phố Thủ
Đức và các quận, huyện, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Ke hoạch này.
- Phối hợp và hồ trợ ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận,
huyện xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hành động các ngành, các cấp.
- Phối hợp với Bộ Ke hoạch và Đầu tư định kỳ 2 năm/lần đánh giá, sơ kết
kết quả thực hiện Chiến lược, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất việc
điều chỉnh, bố sung các cơ chế, chính sách cần thiết.
- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và cơ quan liên quan tổng họp nhu cầu
vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương và địa phương tham mưu ú y ban
nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Ke hoạch và Đầu tư để thực hiện chiến lược.
2. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương,
Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của ngành, lĩnh vực
phụ trách; bố trí vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch vôn đâu tư trung hạn và
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kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2021-2030 của sở, ngành mình đê thực hiện chiên
lược này.
- Lồng ghép các nội dung của Kế hoạch trong quá trình hoạch định
chính sách; xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển
của ngành, lĩnh vực phụ trách.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức về tinh thần và
nội dung của Ke hoạch.
- Định kỳ 2 năm/lần xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kê hoạch thuộc
ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo
ủ y ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Ke hoạch và Đâu tư.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thành phố
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của ngành, lĩnh vực phụ trách.
- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch vê các mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp trong đề án củng cô hoạt động hệ thông Quỹ tín dụng
nhân dân đến năm 2020 va định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số
209/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2019 và Quyết định số 1173/QĐ-NHNN
ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Định kỳ 2 năm/lần xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Ke hoạch thuộc
ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tông hợp báo cáo
ủ y ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Ke hoạch và Đâu tư.
4. Sở Tài chính
Tham mưu ủ y ban nhân dân Thành phố bố trí dự toán kinh phí đê triên
khai thực hiện Ke hoạch theo quy định.
5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Nghiên cứu đề xuất bổ sung nội dung về thực hiện chính sách bảo hiêm
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho thành viên họp tác xã, người lao động;
mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đôi với nhóm chủ hộ
kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điêu hành hợp tác xã
không hưởng tiền lương, người lao động làm việc theo chê độ linh hoạt.
6. ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức
thành viên, hội, hiệp hội, Liên minh Hợp tác xã Thành phô
- Chủ động xây dựng kế hoạch hành động và tham gia triển khai
thực hiện Ke hoạch này trong phạm vi chức năng và hoạt động của mình.
- Tuyên truyền, vận động, huy động sự tham gia của cộng đông doanh
nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong việc triên khai thực hiện Kê hoạch này.
- Định kỳ 2 năm/lần xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Ke hoạch thuộc
ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tông hợp báo cáo
ủ y ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Kế hoạch và Đâu tư.
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7. ủ y ban nhân dấn Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện
- Thực hiện xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của địa phương;
bố trí nguồn lực để thực hiện có hiệu quả kê hoạch này.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, vien chưc,
doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về Chiên lược và chương trình, kê hoạch
hành động thành phố thực hiện Chiến lược.
- Xây dựng và triển khai các mô hình kinh tê tập thê, hợp tac xa hiẹu qua
tại địa phương phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ nhận thức của người dan
để phổ biến, nhân rộng.
- Định kỳ 2 năm/lần xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Ke hoạch thuộc
ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo
ủ y ban nhân dân Thành phố báo cáo Bộ Kê hoạch và Đâu tư.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nêu cân thiêt
bổ sung, đieu chỉnh, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Sở Kê hoạch và
Đầu tư tổng hợp, đề xuất báo cáo ủ y ban nhân dân Thành phô đê xem xet,
quyết định./.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

