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QUYET DNTI 
V viêc ban hãnh k hoch thirc hiên 

Chucrng trInh hành dng s 47-CTr/TUngày 01/12/2022 
cüa Ban Chap hành Bang b tInh khóa XVII 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR 

Cán c& Lut T chá'c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Luát tha dôi, bó sung m5t 56 diêu cüa Luçt To chic C!hInh  phü và Lut TO ch&c 
chInh quyên djaphu'oiig ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

Can cü' Ontong trinh hành dç$ng so' 47-CTr/TU ngày 01 tháng 12 nám 2022 
cta Ban Chap hành Dáng bç5 tinh khóa XVII, 

Xét d nghj cta Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc SO' KI hoich và 
Dáu tu'. 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Ban hành kern theo k hoch th1rc hin Chiiang trInh hành dng s 
47-CTr/TU ngày 01/12/2022 cüa Ban Chap hành Dãng b tinh khóa XVII ye 
thirc hin Nghj quyêt so 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 ci1a Ban chap hành Trung 
ung Dãng khóa XIII ye "Tiêp 1ic dôi mói, phd! triên và nâng cao /ziu qua 

kinh tê 41p the trong giai doçin mOi ". 

Biu 2. Quyt djnh nay có hiu 1c k ti'r ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc the S&, Thu tru&ng các Ban, 
ngành có lien quan, Chü tch UBND các huyn, thành phô, thj xã chju trách 
nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.  1j- 
Noinhân: 
- Nhtr Diêu 2; 
- B Kê hoach và Dâu ti!; 
- Thir&ng trirc Tinh üy; 
- Thuàng tri,rc HDND tinh; 
- Chü tich,  các PCT UBND tinh; 
- Chánh VP, các PCVP UBND tinh; 
- Luu: VT,  KTTU&L fI/ 



i AN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
(JTIMI  QtTAJG2  RI Dôc lap - Ttr do - Hanh phuc 

KE HOACH 
Thirc hin Chirong trInh hành dng sti 47-CTrlTUngày 01/12/2022 

cüa Ban Chp hành Bang b tinh khóa XVII 
(Ban hành kern theo Quyét djnh so  .284  /QD-UBND ngàyd' /OZ/2 023 

cia UBND tinh Quáng Tn) 

I. Myc dIch, yêu câu 

1. Myc dIch 

Ci th hóa và trin khai thrc hin các m1ic tiêu, nhim v11 dã &rçlc d ra 
trong Chixcing trInh bath dng so 47-CTr/TU thirc hin Nghj quyêt so 20-
NQ/TW ye tiêp tiic dôi mâi, phát triên và nâng cao hiu qua kinh té tp the (viêt 
tat là KTIT) trong giai dotn mói; thông nhât trong cong tác länh chi dto cüa các 
cap, các ngành và phân cong thim vi cii the cho các ngành, dja phuong to chrc 
triên khai thiic hiên. 

2. Yêu cu 

Xác djnh các thim v11, giãi pháp chü yu cüa trng ngành, trng cp trong 
qua trInh thrc hin chüc nàng quãn l, h trg phát triên KTTT, lam ca s cho 
cOng tác chi do, diêu hành, tO chrc trien khai thirc hin, dam báo hoàn thành 
các m11c tiêu phát triên KTTT vâi nhiêu hInh thirc hqp tác da dng, nông cot là 
các hqp tác xä (viêt tat là HTX) trên dja bàn tinh; dam bâo phü hqp vi diêu 
kin thirc tiên cüa dja phucrng va cac quan diem, djnh huàng, chU truong, chInh 
sách duçic dé ra trong Nghj quyêt sO 20-NQ/TWvà Chuang trInh hành dng so 
47-CTr/TU. 

Các thim vi, giâi pháp d ra phái mang tInh khá thi; qua trInh t chiic thrc 
hin phãi 4n di1ng linh hoat,  sang to, dung vói chü tri.rang cüa Dãng, chInh sách 
pháp luât cüa Nhà nuc, barn sat vào sir lânh chi dto cüa Tinh üy, Uy ban nhân 
dan tith và phü hqp vâi tInh hInh thirc tin, diêu kin cüa tinh. Các chucrng trInh, 
dê an phát triên KTTT dugc i.ru tiên dâu tu và tO chirc th?c hin, vth sr h trçl cüa 
các b, ngành Trung uong, sr hqp tác cüa các to chüc, cá nhân trong và ngoài 
n,thc. 

II. Nhim vy tr9ng tam 

1. Tang cirrng tuyên truyn, nang cao nhn thfrc v bn cht, vi trI, vai 
trà Va tm quan trQng cüa KTTT trong nn kinh tê thi truo'ng djnh hrnng 
xã hi chü nghia 

1.1. Các sà, ban, ngành cta tinh; các cci quan lrtc thu5c Trung wang và 
Uy ban nhán dan các huyn, thi xâ, thành pho.' Triên khai nghiên ctru, quán trit 
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ni dung cUa Nghj quyt s 20-NQ/TW và Chiiang trInh hành dng s 47-
CTr/TU den toàn the di ngü can b dãng viên, cong chi'rc, viên chirc, nguôi lao 
dng nhât là ngi.thi dirng dâu dé tao  si,r thông nhât cao trong nhn thirc a tat ca 
các cap, các ngành trong vic triên khai thirc hin; dôi mai tu duy phát triên và 
day manh  quyêt tam cüa các cap, các ngành ye nhim v11 xây dirng và phát triên 
KTTT trong nên kinh tê thj truang djnh hrnng xã hi chü nghTa; kjp thôi khen 
thu&ng, ton vinh và nhân rng các to chrc KTTT hoat dng hiu qua trên dja 
bàn tinh. 

1.2. Sà Thông tin và Truyn thông chü trI, chz d3ngphi hcrp tot vài các cc' 
quan báo chi, truyén hInh: Tuyên truyên, phô biên thông tin ye Nghj quyêt so 20-
NQ/TW Va Chucmg trInh hành dng so 47-CTr/TU mt each sâu rng; nhât là O 
dja bàn mien nüi, vüng dông bào dan tc thiêu so; tuyên truyên vài nhiêu hInh 
thirc da dung, phong phü, ni dung thiêt thirc, nhäm nâng cao nh.n thüc cüa can 
b, dãng viên và than dan ye bàn chat, vai trô cUa KTfT; coi trçng sir hçp tac, 
lien kêt, trçi giüp lan nhau, huOng den lam giàu cho tüng thành viên, tao  sir dông 
thun, thông nhât trong phát triên K ill. 

1.3. Lien minh HTX tinh chl trI phdi hcip cling các sO, ngành, i  ban 
nhân dan cap huyn: Xây dirng kê hoach tuyên truyên các thu trucrng, chInh 
sách có lien quan den linh vrc KIT I', d,c bit là Nghj quyêt so 20-NQ/TW, 
Chucmg trInh hành dng so 47-CTr/TU và Lut HTX phü hçp vâi t1rng dOi 
tuqng, bão dam thiêt thirc và hiu qua, vai hInh thüc da dng, phong phü. To 
churc tu van, 4n dng thành 1p mâi HTX theo dung nguyen tàc to chrc hoat 
dng cüa Lu.t HTX, chInh sách phát triên KTTT gän vâi xây dirng mô hInh 
HTX kiêu mai. 

2. Tip tiic hoàn thin co' ch, chInh sách ella dja phu'o'ng v khuyn 
khIch, h trçr phát trin KTTT. 

2.1. S&KE hogch và Dcu tu' chü trI, hcip v&i các sO, ban, ngành, Uy ban 
nhán dan cap huyn: 

- Trin khai thirc hin kjp thai, có hiu qua Chumg trInh h trq phát triên 
KTTT, HTX; Dê an lira chçn, hoàn thin, nhân rng mô hInh HTX kieu mói hiu 
qua trên dja bàn tinh. 

- Rà soát, b sung, hoàn thin các chInh sách h trV phát trin KTTT, HTX 
phll hçrp vai tInh hInh thrc tin cüa dja phucing trong giai don phát triên mâi, 
trong do tp trung các chinh sách: h trçl, thu hut nguOn nhân hrc; dat dai; tài 
chInh, tin dung; khoa hçc và cong ngh; h tr ye thông tin kinh tê, k näng tiêp 
thj và nghiên cüu thj truông; nghiên c1ru de xuât và thirc hin thI diem ca chê 
kêt hçrp dâu tu giüa Nhà nuâc và nhân dan (dau tu cOng, quãn tn cong dOng), 
các Co che, chInh sách dc thu h trçi phát trien KTTT. 

- Can dái ngun vn du tu công, 1ng ghep ngun vn tfx các chuo'ng 
trInh, dir an dê thirc hin Chuong trInh h trq phát trien KTTT, HTX cüa tinh, 
tiêp tiic thirc hin có hiu qua chInh sách h trçi, phát tniên theo các quyêt djnh 
cUa Thu tuàng ChInh phll: sO 340/QD-TTg ngày 12/3/2021 ye phe duyt "Chien 
luçic phát triên KTTT, HTX giai doan 2021-2030"; so 167/QD-TTg ngày 
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03/02/202 1 v phê duyt D an lira chçn, hoàn thin nhân rng mô hInh HTX 
kiêu mói hiu qua ti cac dja phi.rang trên Ca nithc giai don2021-2025; so 
1804/QD-TTg ngày 13/11/2020 ye phê duyt Chuang trInh ho trçi phát triên 
KTTT, HTX giai dotn 2021-2025 và các Ké hoich triên khai thirc hin cüa Uy 
ban nhân dan tinh. 

2.2. Sà Nông nghip và Phát trkn nông thón: Chü tn phi hqp vói các dan 
vj lien quan: 

- Trin khai thirc hin có hiu qua các ca ch chInh sách, chucing trInh, kê 
hoch h trçr phát triên HTX, lien hip HTX trong linh vçrc nông nghip. Tp 
trung chi do, huâng dn thirc hin Dê an hra ch9n, hoàn thin, nhân rng mô 
hInh HTX kiêu mOi hiu qua giai do.n 2021-2025 theo Quyêt djnh so i 67/QD-
rig ngày 03/02/2021 cüa Thu tuàng Chinh phü và Quyêt djnh so 3159/QD-
UBND ngày 12/12/2022 cüa UBND tinh phê duyt Kê hoch dôi mâi, phát 
triênHTX nông nghipcüatinh QuãngTrj giai doan 2022-2026, djnh huàng den 
näm 2030. 

- Thirc hin chInh sách h trg thu ht lao ding tré tt nghip cao dng, di 
bce, sau di hçc có chuyên ngành phü hçip ye lam vic ti các HTX, lien hip 
HTX; chInh sách trá hrang cho can b quãn l và khoa hçc tOt nghip di hc Co 
chuyên ngành dào to phü hçp duçic di hi thânh viên nhât tn nhn ye cOng tác 
tai cáe to chüc KTTT. 

- The hin các ni dung h trçY HTX nông nghip v thüc dy lien kt san 
xuât, tiêu thii san phâm và üng diing khoa bce cong ngh trong san xuât kinh 
doanh; thI diem triên khai báo hiêm dôi vâi mt so cay trông, 4t nuôi dé rut kinh 
nhim, nhân rng; triên khai thirc hin hott dng tin diing ni b tai  các HTX có 
du diêu kin. 

- T chi'rc kim tra, dánh giá vic thirc hin các nhim vçi, cam kêt miic tiêu 
phát triên to hqp tác, HTX nông nghip cüa eác dja phucing và tham rnuu dê 
xuât các giãi pháp khàc phiic nhUng tOn ti, vu&ng mac trong qua trInh tO chüc 
thirc hin phü hçip vâi diêu kin th%rc tê. Tham rnuu xây dung mô hInh HTX 
nông nghip cho mt so san phâm OCOP, san phâm chü hrc cüa tinh nhàm tto 
sirc lan tOa mnh trên cci s hInh thành chuôi giá trj tir san xuât den chê biên, 
tiêu thi nông san. 

2.3. S& Tài nguyen và Môi trwông chi trl, phdi hop vâi các só, ban, ngành, 
Uy ban nhán dan cap huyn: To chirc rà soát, kjp th?yi kiên nghi cap có thâm 
quyên sua dôi, bô sung hoc bâi bO các van bàn quy phm pháp lut ye linh vuc 
tài nguyen và môi tnthng không cOn phü hqp nhäm tao  diêu kin phát tniên 
KTTT. Cong khai, minh b.ch quy hoach sir diing dat, kê hotch sà diing dat hang 
näm, tto diêu kin cho các to chuc KTTT tiêp cn dat dai dê phát triên san xuât, 
kinh doanh. 

2.4. Sá Khoa hQc và Cong ngh chü trI, phi hop vói các so', ban, ngành Va 
Uy ban nhán dan cap huyn: To chuic tniên khai thirc hin có hiu qua Chiên 
h.rçic khoa hc cOng ngh và dôi mâi sang tao  den nàm 2030, dy manh  irng 
dung cong ngh thông tin, chuyen dôi so, tu van yà cung c.p cac djch v1i v 
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khoa h9c - cong ngh cho các to chüc KTTT. To chi'rc nghiên ciru, thirc hin các 
dê tâi, dr an khoa hçc va cong ngh gän vOl miic tiêu, thim vii, giái pháp dôi 
mOi và nâng cao hiu qua KTTT, nâng cao giá trj gia tang, näng lirc cnh tranh, 
gàn vOi day mnh phát triên cong nghip chê biên, bão quán sau thu hoach và 
phát triên thj trtrOng nông san. 

2.5. Sà Cong Thwong chz trI, phi hQp cing v&i cOc sO, ban, ngành và Uy 
ban nhân dan cap huyn: Kêt nôi, h trq to chirc KTTT tharn gia các hi nghj xüc 
tiên dâu tu, hi chçi triên lam dê giOi thiu, quãng bá san phâm, trong do chñ tr9ng 
san phãm nông nghip, hang thu cong m ngh, san phâm truyên thông cüa dja 
phuang. 

TO chOc bM di.rông, tQtp hun cho các ti chi'rc KTTT nâng cao nghip vi 
xüc tiên thrcng mai,  k nàng quãn trj kinh doanh, tO chOc mng luOi ban lé, k 
näng vn diing thucmg mai  din tü trong kinh doanh, bôi duông kiên thOc hi 
nhp kinh té quOc tê, hoat  dng xuât nhp khâu, thông tin kjp thOi các quy djnh, 
bin pháp phOng v, các rào can thirng mai  rnthc ngoài cho các to chOc K1TF. 

2.6. Lien minh HTX: Chu trI hoân thin D an chuyên dOi mO hInh hoat dng 
cüa Qu h trq phát triên HTX tinh nhäm tiêp tiic nâng cao vai trô cüa Qu5 trong 
vic ho trçl các to chüc K1'TT vay von vOl lài suât ru dâi, ho trçl lâi suât sau dâu 
tr vàbâo lãnh tin dicing dâu tu; bão dam hott dng cOng khai, minh bach,  không 
dé that thoát; lam tOt cOng tác huOng dan thirc hin hoat dng tin diing ni b tai 
các to chirc KTTT cO dü diêu kin. 

2.7. Cuc Thul tinh chi trI, phi hQp vái S6 Tài chInh và Uy ban nhán dan 
cap huyn: Triên khai thirc hin hiu qua các chinh sách thué; phô biên, tp 
huân các chInh sách, pháp lut mOi ye thuê; thçrc hin kjp thOi, day dü các chInh 
sách ho trcl, ixu dâi ye thuê, phi cho tO chOc KTTT theo quy djnh cua pháp lut. 

2.8. Ngân hang nhà nzthc tinh: Trin khai thiic hin cO hiu qua cac chInh 
sách tin diving dé phát triên K1TT; quàn l hot dng các Qu5' tin ding nhân 
dânan toàn, hiu qua và pháttriên ben vng, hoat  dng dung rniic dIch và man 
thU quy djnh pháp lu.t tao  diêu kin cho các to chOc KTTT tiêp cn nguOn vOn 
tin diing ngân hang, nhât là nguOn vOn vay ru dãi theo Nghj quyêt sO 
100/2022/NQ-I-1DNDngay 09/12/2022 cUa Hi dOng nhân dan tinh. 

2.9. Báo him xâ hói tinh chñ trl, phdi hçip vO'i các sO, ban, ngành và Uy 
ban nhán dan cap huyn: Triên khai thçrc hin Lut, các ChInh sách bâo hiêm xA 
hôi,báo hiêm y tê và tham mini hoàn thin các chinh sách bao hiêm xã hi dôi 
vOl khu virc KTTT. TOng hqp, dê xuât phiiong an xir l ncr bâo hiém xã hi, bão 
hiêm y té, bào hiêm that nghip trong các to chUc KTTT. 

3. Tang ctrông thirc hin di mO'i, nâng cao chat luqng, hiu qua hoyt 
dng cüa các to chUc KTTT 

3.1. ('Jy ban nhdn dan cá'p huyn chü tn, phi hcrp vái Lien minh HTX tinh, 
SO' NOng nghip và Phát triên nóng thOn và các sO, ban, ngành cO lien quan: 
Tp trung phát triên, mO rng các to chOc KTTT trên dja bàn các huyn, thj xà, 
thành phô theo hrOng dôi mOi, nâng cao chat hrcrng, hiu qua hoat dng cUa các 
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t chüc KTTT, dc bit là 6 các dja bàn khó khän thuc các huyn Dakrông, 
Huâng Hóa; rà soát, dánh giá hiu qua và sap xêp laj  các to chüc Kill hoat 
dng hInh thüc, không hiu qua và tO chüc laj  theo quy djnh pháp lut. 

Khuyn khIch ma rng, da dng boa các loai hInh thành vién trong tO chirc 
K1TF (thành viên chInh thüc va thành viên lien kêt); tAng von gop và von huy 
dng tü thành viên dê tang nguôn von hoat dng, von dâu tu phát triên, tang tâi 
san và qu5 không chia cüa to chrc KT1T Tang cix&ng lien ket giüa các to chüc 
KTTT cüng ngành, 1mb vJrc; giüa to chi'rc K'TTT vai các tO chüc kinh tê khác, ho 
trçl lien kêt, tiêu thii, sir diing san phâm, djch vii, tao  diêu kin thi4n lqi cho các 
to chirc KUT boat dng có hiu qua. Nghiên cüu xây dimg thI diem mt sO lien 
hip HTX hoat dng chuyên mOn hóa cao trong mt sO ngành, 11th virc, dc bit 
làngànhnôngnghip. 

Tp trung giãi quyt dirt dim nçi tn dçng, kéo dài cüa các t chüc 
KTTT(nçi nhà nuOc, nçi ngân hang, nçi các tO chIrc kinh tê khác, my thành viên, 
thãnh viên my HTX...); các quan h ye tài san, d.c bit là tài san lien quan den 
dat dai. 

3.2. Lien minh HTX tinh chz trl, phi hcip v&i các só ngành và Uy ban nhán 
dan cap huyn: Xây dmg chumg trinh nâng cao nAng hrc quàn 1, hch toán kinh 
têdôi vài các tO chac K1TF giai don 2023-2025 tam thin den nAm 2030; phuo'ng 
an xây diyng phát triên các Lien hip HTX trên dja bàn tinh. 

Tp trung cUng c& t chi.'rc iai hoat dng HTX hin CO theo dung quy djnh 
cüa Lut HTX, lông ghép thirc hin các chuang trInh mlic tiêu quôc gia vOi vic 
cüng cô và phát triên HTX.Tông hcip, rà soát phân loai HTX trong toàn tinh và 
tham miiu dê xuât thirc Uy ban than dan tinh giái pháp i dirt diem các HTX 
hoat dng yêu kern, dng viên khen thuang kjp thai các HTX có thành tIch cao 
trong boat  dng san xuât, kinh doanh. Trén c sa nguOn kinh phi disqc bO trI 
hang nAm, tang cuang h trg phát triên to chi'rc KTTT, day manh  cOng tác tu van 
thj truang, hO trçl xay drng diêu 1, phucing an san xuât kinh doanh; tuyên 
truyên, 4n dng và h trçl thành 1p mâi các HTX. TO chirc các lap tu van 
tp trung, tu van trirc tiep cho dôi tuqng CO thu câu thành l.p HTX, bOi 
du6ng kiên thüc quãn l, diêu hành cho di ngü can b HTX. 

Lam cu fbi cho các t chüc KTTT và các doanh nghip lien doanh, lien 
kêt trong san xuât kinh doanh; dâu tu vào nông nghip nOng thOn theo hu&ng 
trang trai  quy mO lOn, üng diing cOng ngh cao, các ngành cong nghip, djch vii 
ho trg nOng nghip; djch vi du ljch. Vn dng các HTX tham gia lien hip HTX 
quy mO cap tinh, cap huyn và quy mO lien xã. 

4. Nâng cao hiu Iirc, hiu qua quãn 1 cüa nhà nuóc di vói K1TF 

4.1. So' KI hogch và Dtu hr chü trI, phi hçip v&i các so', ban, ngành và Uy 
ban n/ian dan cap huyn. Lam dâu mOi phOi hp Lien minh HTX tinh, sa Nông 
nghip vA Phát triên nOng thôn, cac sa, ban, ngành cO lien quan và TJBND các 
huyên, thj xä, thành phO thông nhât cong tác quàn l nhà nu&c ye KTTT; tiêp 
tuc tOng hqp, tham mxu UBNTJ tinh, Bt Ke hoach và Dâu tu các c ch& chInh 
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sách phát trin KTTT và t chirc trin khai th?c hin hiu qua trên dja bàn tinh. 

4.2. S& Nç5i vy chü trI, pho'i hQp vái các s6 ban, ngành, Uy ban n/ian dan 
cap huyn: Xây dirng ké hoch dào tao, bôi duOng di ngO can b quân 1 nhà 
nuâc, tham milu bôtrI can b, cong chüc dam bão thirc hin hiu qua chrc näng 
quãn 1 nhà nuc dôi vói khu v1rc KTTT các ngành, các cap. 

4.3. Ngán hang nhà nu'óc tin/i: Nâng cao hiu 1rc, hiu qua quãn 1 nhà nuóc 
ye tiên t, hoat dng ngãn hang và ngoti hôi, quãn 1 hot dng các qu5 tin ding 
nhân dan trên dja bàn an toàn, hiu qua và man thñ quy djnh cüa pháp luat. 

4.4. Lien minh HTXtinh: Thirc hin t& chüc näng co quan thung trirc Ban 
chi dao  Dôi mâi và Phát triên KTTT tinh Quãng Trj theo Quyêt djnh so 
2303/QD-UBND ngày 08/9/2022 cüa UBND tinh; phôi hcip chit ché v&i các 
thành viên Ban chi dto tham mru Trithng ban, UBND tinh to chirc triên khai 
thirc hin hiu qua, nhim vçi cüa Ban chi dao. 

4.5. UBND c huyn: T chüc b may, kin toàn Ban cM dao  phát trin 
KTT1' nhàm dam bão hiu lirc, hiu qua quàn l nhà nuOc ye KTTT, dam bãothçrc 
hin thành cong Nghj quyêt sO 20-NQ/TW và Chucing trInh hành dng so 47-
CTr/TU trên dja bàn huyn. 

5. Phát huy vai trà cüa Mt trn To quc Vit Narn, các t chüc chInh trj 
- xã hi, xã hi - ngh nghip và Lien minh HTX tinh dôi vói phát trin KTTT 

5.1. L nghj Uy ban Mgt trn Td qudc Vit Nam tinh và các 4 chzc chInh 
trj - xâ he51, xâ hç5i - nghê nghip: Tang cu&ng cong tác tuyên truyên, 4n dng 
dé hi vien, doàn viên và nhân dan näm chäc chütrixang, ththng lôi cüa Dáng, 
chinh sách, pháp lu.t cüa Nhà nuâc va cüa tinh ye phát triên KTTT; phôi hçp 
van dông, phát triên các lOai  hInh và thành vién KTTT.TO chüc giám sat chat 
ch vic triên khai th%rc hin các chU truang, chinh sách cüa Dãng và Nhà nuâc 
ye KTTT dôi vOi cac ngành, các cap và cüa các tO chi'rc, cá nhân có lien quan. 

5.2. Lien mm/i HTXtinh 

Cüng c, phát huy vai trô Lien rninh HTX tinh là t chic dai  din, bao v 
quyén và lçi ich hçip pháp cUa các to chixc KTTT. Gii vai trô nông cot, hithng 
dan, chia sé thông tin, vn dng và to chüc thirc hin các chInh sách phát triên 
KTTT. Thi.rôrng xuyên näm bat nguyen vpng, nhfing khó khän, vuàng mac và 
kiên nghj cüa các to chirc KTTT dê tham mru, dê xuât vii Uy ban nhân dan tInh, 
các sâ, ngành có lien quan tháo gi kjp thii. 

III. To chtrc thirc hiên 

1. K hoach nay ban hành kern theo Phu hc các nhiêm vu chü yêu triên 
khai Chng trInh hành dng so 47-CTr/TU thirc hin Nghj quy& s 20-
NQ/TW. Yêu câu thu tnr&ng các s&, ban, ngành, Chü tjch U ban than dan các 
huyn, thj xã, thành phô: 

- T chüc quán trit, tuyên truyn sâu rng các mic tiêu, nhim vii cüa Ké 
hoich den các to chirc KTTT, cong dông doanh nghip và nhân dan, nhàm nâng 
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cao nhn thirc, hiu rO tm quan tr9ng v vi tn, vai trô quan trQng cUa KTTT, 
HTX trong nen kinh tê thj tru&ng, to s11 thông nhât cao trong qua trInh triên 
khai thuc hiên. 

- Cii th hóa trong k hoich, chrang trInh cong tác hang nàm cUa ngành, 
dja phixong, dcin vi mInh và phân cong lânh do trçrc tiêp chi do, theo dôi, kiêm 
tra dOn doe thijc hin. Chü dng phôi hqp vói các c quan lien quan trong qua 
trInhtO chüc thirc hin, dam bão hoàn thành tot nhim vii du?c giao. 

- Phi hqp, tham gia xây dirng cac chucing trInh, d an, dr an phát trin 
KTTT do các c quan khác chü trI nhixng có các ni dung lien quan den chüc 
nàng, nhim v1i, quyên hn cüa ngành, dja phi.nmg mInh nhäm nâng cao chat 
hrçing và tInh khã thi cüa các chuang trInh, dê an, dir an. 

- TOng hqp cac kin nghj, kho khn, vixàng mc thuc ngành, linh v1rc, dja 
bàn quãn 1 chuyên tâi c quan có thâm quyên giãi quyêt ho.c báo cáo UBND tinh 
(qua Sâ Ke hoach và Dâu tu) dê diêu chinh, bO sung Kê hoach nay. 

- Tang cil&ng theo dôi, kim tra, don dc, kim dim tInh hInh triên khai 
th%rc hin Ke ho.ch nay; djnh kS'  báo cáo két qua thirc hin g11i ye UBNID tinh 
(qua Sv Kê hoch và Dâu tu) truâc ngày 15 tháng 12 hang näm de tong hçip, báo 
cáo Uy ban nhân dan tinh. 

2. Giao Si K hoach và D.0 tix thuing xuyên theo döi, dOn dc, kim tra các 
s&, ban, ngành cap tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô trong qua 
trInh to chüc triên khai thrc hin Kê hoach nay; tong hqp báo cáo két qua thrc 
hin dt xuât hotc djnh k' theo quy djnh./. 



/' - "o\ PHULUC 
CAC NHIM VJ çfI KHAI CHIJTNG TRINH HANH BONG sO 47-CTr/TU 

\\'  'bt!Ji I1IN NGHI QUYET sO 20-NQ/TW 

TI Do v chü trI D vj ph6i h San phm h oan 
thành 

gian 
hoàn 
thành 

Ghi 
chü 

Nhim vu 

Tang cirô'ng tuyên truyn, nâng cao nhn thfrc v 
ban cht, vi trI, vai trô Va tm quan trçng cüa kinh 
t tp the trong nn kinh t th trirông dlnh  htróng 
xã hi chü nghia 

Trin khai cong tác nghiên cfru, quán trit ni dung 
cüa Nghj quyt 

Các sâ, ban, ngành 
cüa tinh; các co quan 

tr%rc thuc Trung 
ucmg và UBND các 
huyn, thành ph 

Sâ Thông tin 
Truyn thông; các 
ca quan Báo, Dài 
Phát thanh truyn 

hInh 

Các ban tin, ti 
rcii, các báo cáo 

Thixing 
xuyên 

2 

Tuyên truyn, ph bin thông tin v Nghj quyt s 20- 
NQITW cüa Ban Chp hành Trung ucmg và Chi.nmg 
trInh hánh dng thrc hin Nghj quyt vài quy mô 
rng, tuyên truyên vâi nhiu hInh thüc da dng, phong 
phü, ni dung thit thrc 

Sâ Thông tin 
và Tyn thông 

Các sâ, ban, ngành 
cüa tinh; các co 
quan trrc thuc 
Tmng 

UBND các huyn, 
thj xA, thành phô 

Các ban tin, các 
chuyên mc, báo 

CO 

Thug 
xuyên 

3 
Xây dirng k hoch tuyên truyn, các chü 
chInh sách có lien quan dn lTnh vrc kinh tê tp th 
phü hçip vâi tInh hInh thirc t cüa dja phucing 

Lien minh 
Hçip tác xã tinh 

Các sâ, ban, ngành 
cUa tinh; vá UBND 
các huyn, thj xã, 

thãnh phô 

K hoich cüa 
UBND tinh 

2023-. 
2024 

II 
Tip tiic hoàn thin co' ch, chInh sách cüa dia 
phtro'ng v khuyn khIch, h trçr phát trin kinh t 
tp the 
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Trin khai thirc hin kjp thai, có hiu qua Chuong 
trInh h trçi phát triên KTTT, HTX; Dê an 1ira chn, 
hoàn thin, nhân rng mô hInh HTX kiu mâi hiu 
qua mói trêndja bàn tinh Quang Trj. 

Sâ Kê hoch 
và DAu tu 

Các Si, ban, 
ngãnh; UBND các 

huyn, thj xa, 

thành phô 

Báo cáo 
Hang 
näm 

2 

Rà soát, b sung, hoàn thin các chInh sách h trçi 
phát triên KTTT, HTX phü hçp vai tInh hInh thirc tin 
cUa dja phucmg trong giai do?n phát trin mâi, trong 
giai doan phát trin mài; Nghiên ciru d xut trin 
khai thI diem mt s ni dung cUa Nghj quy& 20- 
NQ/TW ngày 16/6/2022 khác vâi quy djnh hin hành 

Sâ K hoch 
và Du tu 

Các Sâ, ban, 
nganh; UBND CC 

huyn, thj xà, 
thành ph 

Báo cáo, Quyêt 
djnh cüa UBND 

tinh 

Hang 
nam 

3 
Can di, b trI ngân sách, 1ng ghép nguôn VOfl tu CC 

chi.rcxng trInh, dr an d h trçY thirc hin Chuong trInh 
h trçi phát trin KTTT, HTX trên dja bàn tinh 

Sâ K hoach 
và DAu tu 

Các Sâ, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xà, 
th ph 

Quyt djnh cüa 
UBNDtinh 

Htng 
näm 

Thrc hin chInh sách trá luong cho can b quãn 1 và 
khoa hQc t& nghip dui h9c có chuyên ngành dào tto 
phü hçp duçic di hi thành viên nhAt trI nhn v cong 
tác ti các to chüc KTTT 

Sâ Nông nghip 
và PTNT; Lien minh 

HTX 

Các Sâ, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xà, 
thành ph 

Báo cáo 
Hang 
näm 

ThI dim trin khai báo him di vài mt s cay trng, 
4t nuôi d rut kinh nhim, nhán rng; trin khai thirc 
hiên hot dng tin ditng ni b ti các HTX có dü diu 
kin; h trçi phát trin mô hInh lien kt giüa doanh 
nghip vOi HTX trong sànxut kinh doanh, xây dirng 
chui giá trj 

Si Nông nghip 
Va PTNT 

Các Sâ, ban, 
ngãnh; UBND các 

huyn, thj xà, 
thành pM 

Báo cáo 
Hang 
nam 
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6 

T chüc kim tra, dánh giá vic thrc hin nhim vii 
phát trin t hçip tác, HTX nông nghip vá tham muu 
dê xut mt so ni dung tn ti, viràng mac trong qua 
trInh t churc thirc hin cho phU hcii  vài diu kin thirc 
t. Tham mini xây dirng mô hInh HTX nông nghip 
cho mt s6 san phAm OCOP, san ph.m chü lirc cüa 
tinh, to süc lan tôa trên cci sâ hmnh thành chuôi giá tn 
tr san xut dn ch bin, tiêu thii nông san t?i  dja 
phucmg 

S& Nông nghip 
và PTNT 

Các Si, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xA, 
thành ph 

Báo 
Hang 
nam 

Trin khai thrc hin chInh sách h trçY dau tu ht tAng 
và ch bin san phAm cho các HTX nông nghip. 

Sâ Nông nghip 
và PTNT 

Các Sâ, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xa, 
thành ph6 

Báo 
HAng 
nãm 

8 

Trin khai thirc hin các chinh sách h trg các hcip tác 
xA tham gia D an la ch9n, hoãn thin, nhãn rng mô 
hInh hçip tác xã kiu m&i hiu qua theo Quyt 
167/QD-TTg ngày 03/02/2021 cüa Thu tuàng ChInh 
phil 

Sâ Nông nghip 
và PTNT 

Các Sâ, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xà, 
tha ph 

Báo 
HAng 
näm 

bàn thin D an chuyn di mô hInh hot dng cüa 
qu h6 trçi phát trin HTX tinh 

Lien minh HTX ti 

Các So, ban, 
ngành; UBND CC 

huyn, thj xã, 
thành ph 

QD üa UBNDtinh 2023 

10 
bàn thin 1p quy hoach, k hoch sir din dAt cüa 
các cp, cong khai minh bach quy hoch, kê hoach siX 
ding dat 

SO Tài nguyen 
và Môi trixOng 

Các SO, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xA, 
thành ph 

Quyt djnh cüa 
UBND tinh 

2022- 
2025 
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T chirc tuyên truyn, tp hu.n cac chInh sách phap 
luât v tài chInh, chInh sách thué mài, süa dôi, bô 
sung, min, giãm, gia htn h trç cho t chtirc KTTT. 
Thrc hin kjp thyi, dy dü, dngb các chInh sách h 
trçi, tnt dâi min, giãm, gia htn ye thu& phI, dt dai 
cho t chirc KTTT theo quy dlnh  cüa pháp 1ut 

Cuc Thu tinh 
Sâ Tài chInh 

UBND các huyn, 
thj xâ, thânh ph 

Kê hoach to chüc 
tp hun các 

chInh sách cüa 
UBND tinh 

Hang 
näm 

12 Thrc hin t& các chInh sách v tin dtng 
Ngân hang 

nhâ nuâc tinh 

Các th chirc KTTT, 
HTX; UBND các 

huyn, thj xâ, 
thãnh pM 

Htrâng d.n thirc 
hin hot dng tin 

diing; các hçp 
dông tin diing 

Thuô'ng 
xuyên 

13 Tham mint ChInh sách khoa h9c - cong ngh Sâ Khoa h9c 
và Cong ngh 

Các Sâ, ban, 
ngãnh; UBND các 

huyn, thj xâ, 
thành pM 

Các djch vi ttr 
vn v quãn 1 và 
khoa h9c - Cong 
ngh' các d tài, 

di,r an khoa hçc va 
cong ngh 

Thng 
xuyên 

14 

H trç các th chirc KTTT trong lTnh vrc khoa h9c 
cong ngh dy nhanh qua trInh chuyn di s dào tto 
nâng cao k5 näng üng diing cong ngh s, näng hrc 
chuyén di s cho can b quãn 1 HTX 

Si Khoa hçc 
và Cong ngh 

Các th chi'rc KTTT, 
HTX; UBND các 

huyn, thj xA, 
thãnh pM 

Quyt djnh cüa 
UBND tinh 

2022- 
2025 

15 

Trin khai Cong tác cãnh báo sam và thông tin kjp thii 
các quy djnh, bin pháp phông v thixcng mai,  các rào 
can thucing mui nixàc ngoài cho các doanh nghip, 
hcxp tác xâ d chü dng trong cong tác lmg phó vâi 
các bin pháp phông v thuoiig mi cüa nixâc 
ngoài,nhm giám thiêu nhüng thit hai  trong hot 
dng san xuât, kinh doanh. 

S& Cong Thixong 

Các tO chüc KTTT, 
HTX; UBND các 

huyn, thj xâ, 
thành pM 

Ban hành các van 
ban 

Thung 
xuyên 

16 
T chirc các lap bèii duôrng, tp hun nâng cao nghip 
vi cho các doanh nghip HTX v hi nhp kinh tê 
quc t& thug mi din t, xüc tiên thug mai. 

S Cong Thumig 

Các t chüc KTTT, 
HTX; UBND các 

huyn, thj xâ, 
thành ph6 

Kê hoach to chüc 
Mi dg tp 

hu.n 

Hang 
näm 
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17 Tng hçip, d xut phuong an xir 1 nçi bào him xà 
hi, báo hiêm that nghip, bào hiêm y tê cüa HTX 

Bão him xã hôi tinh 

Các t chüc KTTT, 
HTX; UBND CC 

huyn, thj xâ, 
thành ph 

Phucmg an 
11kg 
nãm 

18 
Nghién ciru xây dirng Dr an kháo sat, diêu tra 
giá vai trà KTTT trong dóng gop vào GRDP cüa tinh 

Lien minh HTX flnh 

Các Sâ, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xã, 
thành ph 

Quyt djnh cüa 
UBND tinh phê 

duyt D an, 
Kê hoach 

2022- 
2023 

Tang ctrông thirc hin di mói, nang cao chat 
Ju9ng, hiu qua ho*t dng cüa các to chuc KTTT 

Tng kt dánh giá hiu qua cüa t chüc KTTT; phãn 
loai và dánh giá HTX theo Thông tu sé 0 1/2020/IT- 
BKHDT ngày 19/02/2020 cUa Bô K hoach và Dan 

tir; Rà soát, sap xp 'a  các HTX. 

UBND cac huyn, 
thành ph& thj 

Lien Minh Hap tác 
xà tinh, Si Nông 
nghip và phát 

triên nông thôn V 

các Sâ, nganh có 
lien quan; Các th 

chüc KTTT, HTX 

Quyêt djnh cüa 
UBND huyn, 

thành ph, 
Báo . 

Hang 
näm 

2 

Chi c10 các t chüc tin diing giái quyt dirt dim di 
vOi các khoán nçi qua han,  nq xu cüa các th chüc 
KTTT vay vn tai  các t chüc tin dimg trên dja bàn 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Ngân hang nba nirâc 
tinh 

Các t chirc KTTT, 
HTX; UBND các 

huyn, thj xA, 
thành ph 

Báo cáo 
H.ng 
nam 

Tp trung phát trin HTX a các dja bàn kho Ithan 
(Dakrông, Huàng Hóa). 

UBND huyn 
Dakrông, 

Hixâng Hóa 
Các Sâ, ban, ngành Báo cáo 

Hang 
näm 

Vn dng tang vn gop và vn huy dng tü thãnh viên 
d tang ngun vn hoat dng, tang von dâu tu phát 
trin, tang tài san và qu không chia cUa t chüc 
KTTT. 

Sâ Nông nghip và 
PTNT, Lien minh 
HTX tinh; UBND 
cac huyn, thành 

phô, thj xA 

Các Sâ, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xà, 
thành ph 

Báo cao 
H.ng 
nãm 

D an thành 1p cac Lien hip HTX tai  dja bàn tinh 
Quãng Trj giai doin 2021 -2030. 

Lien minh HTX tinh 

Các Sâ, ban, 
ngành; UBND cac 
huyn, thành ph6, 

thj xa 

Quyt djnb cüa 
UBND tinh 2023 
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6 

Chü trI phi hqp vâi UBND các huyn, thj xA, thãnh 
phô xây d%rng và tham mru UBND tinh ban hành K 
hoach hçp nhât, sap nhp các HTX quy mô nhó, hoat 
dng yêu kern kéo dài dê hInh thành các HTX quy mô 
lan. 

Lien minh HTX ti 

Các Sâ, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xà, 
thành ph6 

K hoich cüa 
UBND tinh 

2023 

Nâng cao hiu lire, hiu qua quail i nhà ntroc di 
vói kinh t tp th 

Kin toàn và nâng cao vai trO cüa BCD tinh v KTTT. Lien minh HTX tinh 

Các Sâ, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xã, 
thành ph6 

Quyt djnh cUa 
UBND tinh 

2023-. 
2025 

2 
Xây drng k hoach dào tao,  bi duOng di ngü can bO 
quán l' có chuyên môn, nghip vu, ducic dao tao 
chuyên sau v KTTT. 

Sa Ni 

Các Sâ, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xA, 
thãnh ph6 

K hoach cüa 
UBND tinh 

Hng 
näm 

Theo dOi, tng hcip khó khän vixàng mc trong hoat 
dng cüa to chirc KTTT. 

Lien minh HTX ti 

Các Sâ, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xA, 
thành ph 

Báo cáo Thuông 
xuyên 

Xây drng h tMng Ca sâ dit lieu v KTTT trên dja 
bàn tinh. Lien rninh HTX tinh 

Các S, ban, 
nganh; UBND các 

huyn, thj xã, 
thành ph 

QD cUa 
UBNDtinh 

2024 

Xây dirng k hoach thrc hin cOng tác, thanh tra hang 
Thanh tra tinh 

Các t chüc KTTT, 
HTX; các sâ, ban, 
ngành; UBND các 

huyn, thj xa, 
thành ph 

Kê hoach cüa 
UBND tinh 

Hang 
näm 

6 
Tng hqp cac hoat dng, chuang trInh, hInh thirc hçip 
tác quôc tê trong phát triên KTTT tai  dja phi.rang. 

UBND các huyn, 
thj xa, thãnh ph 

Lien Minh Hçp tác 
xã tinh, các Sâ, 

ngãnh có lien quan; 
Các t6 chirc KTTT, 

HTX; 

Báo cáo 
Hang 
nAm 
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V 

Tang cuông sir Iãnh d3o cüa Bang, phát huy vai 
trô cüa Mt trn t quc Vit Nam, các t chwc 
chInh trj - xã hi, xã hi - ngh nghip vã Lien 
minh Hçp tác xã Vit Nam di vói phát triên kinh 
t tp th 

T chirc vn dng, phát trin các 1oi hmnh KTTT. Lien minh HTX tinh 

Mt trn T quc 
tinh và các to chirc 
chInh trj - xã hi, 

xA hi - ngh 
nghip 

Báo cáo 
Thuing 
xuyen 

2 
Cüng c& thng cu?mg hot dng cüa Lien minh hçp tác 
xA và các t chirc di din; to chic các Hi nghj dôi 
thoi vâi các HTX. 

Lien minh HTX tinh 

Mt trn T qu6c 
tinh; cac Sâ, ngãnh 
có lien quan; Các 
t chüc KTTT, 

HTX 

Kê hoach cüa 
UBNb ti 

Hang 
näm 
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