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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH QUẢNG TRỊ    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Số:18/2009/NQ-HðND                         ðông Hà, ngày 30 tháng 7 năm 2009 
 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 
kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai ñoạn 2009- 2015 

 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 18 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;  
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày 03 

tháng 12 năm 2004;  
Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003, Nghị ñịnh 88/2005/Nð-CP ngày 11/7/2005 

của Chính phủ về Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2003/Nð-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ về việc 

Sửa ñổi, bồ sung một số ñiều của ðiều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị 
ñịnh số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ; 

Sau khi xem xét ðề án kèm theo Tờ trình số l855/TTr-UBND ngày 10/7/2009 
của UBND tỉnh về ðề nghị thông qua ðề án "Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị giai ñoạn 2009- 2015"; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế- Ngân sách HðND tỉnh và ý kiến của ñại biểu HðND tỉnh tại kỳ họp,  

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thông qua ðề án về "Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 
kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai ñoạn 2009- 2015" với những nội dung chủ yếu 
sau: 

1. Mục tiêu tổng quát  
Xây dựng kinh tế tập thể không ngừng lớn mạnh, ñóng góp ngày càng nhiều vào 

quá trình phát triền kinh tế- xã hội của tỉnh; ñưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là Hợp 
tác xã phấn ñấu ñạt tốc ñộ tăng trưởng kinh tế cao, ñóng góp ngày càng lớn vào tăng 
trưởng kinh tế của tỉnh, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể kinh tế tập thể phát triển khẳng 
ñịnh ñược vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ 
nghĩa. 

2. Mục tiêu cụ thể 
- ðưa Hợp tác xã (HTX) hoạt ñộng theo ñúng tính chất, mô hình HTX kiểu mới; 

phấn ñấu ñến năm 2015 không còn HTX yếu kém; tỷ lệ HTX khá giỏi ñạt 50% trở 
lên; 
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- Số Tổ hợp tác, HTX hàng năm tăng từ 3- 5%/năm; 
- HTX hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ có lãi chiếm 85- 90%; 

- Tốc ñộ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể 10- 12%/ năm; 

- Tỷ trọng của kinh tế tập thể chiếm 8- 9% GDP của tỉnh; 
- Trình ñộ cán bộ chủ chốt HTX ñến năm 2015 có ít nhất 20% ñại học và 40% 

trung cấp chuyên ngành phù hợp.  
3. Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thề tỉnh Quảng 

Trị giai ñoạn từ 2009- 2015 
a) Chính sách hỗ trợ, ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ quản lý HTX và ñào tạo 

nghề cho xã viên, người lao ñộng trong khu vực kinh tế tập thể 
- Tập huấn bồi dưỡng ngắn ngày: 
+ ðối tượng hỗ trợ: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch HðQT, Giám ñốc, 

Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng Bộ phận kinh doanh, Tổ trưởng tổ 
hợp tác; 

+ Chính sách hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí. 

- Hỗ trợ ñào tạo ñại học, trung học chuyên nghiệp: 

+ ðối tượng hỗ trợ: Cán bộ HTX ñương nhiệm và cán bộ dự nguồn HTX; 
+ Chính sách hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí theo thông báo 

của nhà trường; 
+ ðiều kiện áp dụng: Học viên sau khi tốt nghiệp phải cam kết phục vụ tại HTX 

ít nhất là 5 năm, nếu không thực hiện cam kết học viên phải bồi thường toàn bộ kinh 
phí của nhà nước và HTX ñã hỗ trợ cho học viên trong quá trình học tập. 

- Hỗ trợ ñào tạo nghề 

+ ðối tượng hỗ trợ: Xã viên HTX và người lao ñộng; 
+ Chính sách hỗ trợ: Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí. 

b) Chính sách hỗ trợ ñóng BHXH ñối với cán bộ chủ chốt quản lý HTX nông 
nghiệp: 

- ðối tượng hỗ trợ: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán 
trưởng hoặc Phụ trách kế toán trong HTX nông nghiệp ñương nhiệm; 

- Chính sách hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 7,5% mức lương tối thiểu theo quy 
ñịnh của nhà nước tại thời ñiểm ñóng Bảo hiểm xã hội; 

- Thời gian hỗ trợ: 5 năm, từ năm 2010 ñến năm 2014. 

c) Chính sách hỗ trợ truy nộp Bảo hiểm xã hội: 

- ðối tượng hỗ trợ: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Trưởng Ban Kiểm soát, Kế toán 
trưởng hoặc Phụ trách kế toán trong HTX nông nghiệp có thời gian tham gia quản lý 
HTX liên tục từ 2004 ñến 2009 và hiện ñang tiếp tục tham gia quản lý HTX nông 
nghiệp; 

- Chính sách hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 7% mức lương tối thiểu theo quy ñịnh 
của nhà nước tại thời ñiểm ñóng BHXH. 
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d) Chính sách hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận ñộng, phổ biến, giáo dục pháp 
luật, khuyến khích thành lập mới HTX và xây dựng HTX ñiển hình tiên tiến: 

- Hỗ trợ kinh phí cho các HTX thành lập mới theo ñúng quy ñịnh tại Nghị ñịnh 
88/2005/Nð-CP của Chính phủ. Mức ngân sách nhà nước hỗ trợ là: 16 triệu ñồng/ 
HTX; 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho HTX ñạt danh hiệu HTX ñiển hình tiên tiến là: 15 
triệu ñồng/HTX. 

Hàng năm dành một khoản kinh phí ñể hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, vận 
ñộng, phổ biến giáo dục pháp luật về kinh tế tập thể là: 144 triệu ñồng. 

e) Chính sách hỗ trợ tín dụng 

Thực hiện chủ trương bảo lãnh tín dụng cho các HTX ñược vay vốn tại các Ngân 
hàng thương mại ñể mở rộng các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo Quyết 
ñịnh số 14/2009/Qð-TTg ngày 21/01/2009 và Quyết ñịnh số 60/2009/Qð- TTg ngày 
17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp 
vay vốn tại các Ngân hàng thương mại. 

f) Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh 

Ngân sách tỉnh bố trí 10 tỷ ñồng theo lộ trình 3 năm: Năm 2009 là 2,5 tỷ ñồng; 
năm 2010 là 4 tỷ ñồng; năm 2011 là 3,5 tỷ ñồng ñể hình thành nguồn vốn ban ñầu 
cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.  

g) Chính sách hỗ trợ về ñất ñai 

Nhà nước thực hiện việc giao ñất không thu tiền sử dụng ñất và cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng ñất cho các HTX nông nghiệp có nhu cầu sử dụng ñất ñề xây 
dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối ...; HTX nông nghiệp thuê 
thêm ñất ñể mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và HTX phi nông nghiệp 
ñược quyền thuê ñất dài hạn theo các quy ñịnh ưu ñãi hiện hành của Nhà nước và 
Luật ðất ñai.  

h) Chính sách hỗ trợ về thuế: HTX ñược hưởng các chính sách ưu ñãi về thuế 
theo quy ñịnh hiện hành ñể bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh của HTX 
và nguồn vốn này không chia cho xã viên. 

i) Chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, ñầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực kinh tế tập thể và các chính sách khuyến 
nông, khuyến ngư, khuyến công. 

Hàng năm ngân sách tỉnh bố trí kinh phí thông qua chương trình khuyến nông, 
khuyến ngư, khuyến công, chương trình xúc tiến thương mại và vốn sự nghiệp khoa 
học công nghệ ñể hỗ trợ trực tiếp cho các HTX tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, công nghệ mới, góp phần thúc ñẩy sản xuất phát triển, trọng tâm là công 
nghệ sinh học, chương trình giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ sau thu hoạch, công 
nghệ chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; chương trình nâng cao chất lượng sản 
phẩm, xây dựng quảng bá thương hiệu, tham gia hội chợ triển lãm, tìm kiếm, mở 
rộng thị trường tiêu thụ. 
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Các cơ quan hữu quan của Nhà nước và chính quyền các cấp ưu tiên cho các 
HTX có ñủ ñiều kiện ñược trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện, quản lý vận hành các 
dự án ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, các 
chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công ñầu tư tại ñịa bàn HTX ñể vừa 
tạo công ăn việc làm tại chỗ, vừa tạo ñiều kiện ñể cộng ñồng dân cư, xã viên HTX 
giám sát chất lượng công trình và hiệu quả ñầu tư. 

4. Một số giải pháp thực hiện chủ yếu 

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực nội tại các Tổ hợp tác và HTX ñể làm tốt 
vai trò "Bà ñỡ” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển; ñồng thời tăng cường thực 
lực kinh tế, tài chính và tăng khả năng cạnh tranh của Tổ hợp tác và HTX. 

Phát triển Tổ hợp tác, HTX từ thấp ñến cao, không giới hạn về quy mô, ñịa bàn, 
ngành lĩnh vực; thực hiện sự liên kết giữa kinh tế hộ với kinh tế tập thể, giữa kinh tế 
tập thể với các thành phần kinh tế khác, các hoạt ñộng của HTX phải gắn chặt với 
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiến trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước và Ban Chỉ ñạo kinh tế tập thể từ tỉnh ñến cơ 
sở, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các ngành liên quan trong quá trình triển khai 
ñồng bộ các chính sách hỗ trợ và che giải pháp củng cố ñổi mới, phát triển và nâng 
cao hiệu quả kinh tế tập thể. ðịnh kỳ hai năm một lần tổ chức hội nghị biểu dương, 
tôn vinh HTX ñiển hình tiên tiến ñể phổ biến nhân rộng. 

Tiếp tục chỉ ñạo, hỗ trợ, tăng cường nhân sự, cơ sở vật chất, phương tiện làm 
việc nhằm nâng cao năng lực hoạt ñộng của Liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh tỉnh và Chi cục Phát triển nông thôn ñể ñẩy mạnh các hoạt ñộng tư 
vấn, hướng dẫn, hỗ trợ có hiệu quả cho kinh tế tập thể. 

Bổ sung nhiệm vụ dạy nghề cho Trung tâm Dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ HTX và 
Doanh nghiệp ñể triển khai nhiệm vụ dạy nghề cho xã viên và người lao ñộng trong 
khu vực kinh tế tập thể theo Nghị quyết 07/2008/NQ-HðND ngày 08/4/2008 của 
HðND tỉnh khóa V. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao UBND tỉnh chỉ ñạo các Sở, Ban, ngành liên quan và chính quyền các cấp 
kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển 
kinh tế tập thể giai ñoạn 2009- 2015 theo Nghị quyết này. 

Thường trực HðND, các Ban HðND và ðại biểu HðND tỉnh có trách nhiệm 
theo dõi, ñôn ñốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết ñã ñược HDND tỉnh khóa V, kỳ hợp thứ 18 thông qua ngày 30 tháng 
7 năm 2009./. 
 

CHỦ TỊCH 

 

Lê Hữu Phúc 


