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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP 

TÁC XÃ (KTTT, HTX) GIAI ĐOẠN 2016-2020 

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

1. Tình hình triển khai thực hiện 

Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến 

Luật hợp tác xã 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Nghị quyết 28-

NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2011-2015; Kết luận số 104 –KL/TU ngày 08/12/2016 về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 

giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 12/11/2014 về kế 

hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông 

nghiệp giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật Hợp tác xã đến tất cả công chức, viên chức và người lao động 

trong đơn vị. 

Tham mưu cho UBND tỉnh cụ thể hóa các chế độ, chính sách của ngành 

phù hợp tạo điều kiện khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia 

nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đăng ký nhãn 

hiệu cho các sản phẩm đặc sản, chủ lực của tỉnh, như: Quyết định số 

41/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh quy định chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 

của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

748/QĐ-UBND ngày  20  tháng 4  năm 2018 của UBND tỉnh phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ chủ lực của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020” 

theo đó đã bổ sung đối tượng hỗ trợ là Hợp tác xã, dự án thực hiện hỗ trợ các 

hoạt động về xác lập quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn 

hiệu, mã số mã vạch, giải thưởng chất lượng quốc gia; đào tạo, hướng dẫn áp 
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dụng và thực hành các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng 

Vietgap, Globalgap, đào tạo kỹ năng, tay nghề; Quyết định số 527/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án Triển khai Chiến lược Sở 

hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Khoa học và Công 

nghệ đã ban hành các Kế hoạch về phát triển Kinh tế tập thể: Kế hoạch số 

62/KH-SKHCN ngày 01/9/2017, Kế hoạch số 51/KH-SKHCN ngày 23/8/2019. 

2. Một số kết quả hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2016 – 

2020. 

Trong năm những năm qua một số chính sách về khoa học và công nghệ 

được sửa đổi bổ sung phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội, các tổ hợp tác, 

hợp tác xã trên địa bàn đã quan tâm trú trọng công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến 

bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, thay đổi công nghệ nâng cao hiệu quả 

sản xuất và chất lượng sản phẩm, như: Hợp tác xã Hợp Thịnh tham gia nghiên 

cứu Đề tài “Nghiên cứu Ứng dụng Hệ thống sưởi ấm bằng khí Biogas cho chăn 

nuôi lợn nái sinh sản”; một số Hợp tác xã phối hợp tham gia thực hiện các mô 

hình nghiên cứu khoa học và công nghệ, như: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 

Đồng Bục tham gia thực hiện Mô hình trồng cây Măng tây xanh. Thông qua dự 

án Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của 

doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020” đã 

thực hiện hỗ trợ cho các Hợp tác xã như: Hợp tác xã Hợp Thịnh, Hợp tác xã 

Nông nghiệp An Sơn, Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao và phát triển Lạng 

Sơn, Hợp tác xã dịch vụ và sản xuất nông nghiệp xã Quang Lang, Hợp tác xã 

sản xuất dịch vụ nông nghiệp và môi trường, Hợp tác xã rau an toàn Tân Liên, 

Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp xã Cai Kinh đăng ký 

sử dụng tem truy xuất nguồn gốc; Hợp tác xã Nông nghiệp An Sơn, Hợp tác 

xã Dũng Tiến xây dựng chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP cho sản phẩm 

chanh leo và cây hạt dẻ và Hợp tác xã sản xuất kinh doanh tổng hợp Tâm Phú 

Cường, Hợp tác xã chăn nuôi cá lồng Tân Minh, Hợp tác xã Hợp Thịnh đăng ký 

nhãn hiệu và sử dụng mã số mã vạch cho các sản phẩm do Hợp tác xã sản xuất, 

Hợp tác xã nông sản sạch Tràng Định đăng ký sử dụng tem truy xuất nguồn 

gốc... 

Thực hiện triển khai hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng 

nhận cho sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ xây dựng hồ sơ, thủ tục 

nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể tại Cục Sở hữu trí tuệ. Đã có 22 hồ sơ được 

Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ gồm: 20 văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể cho 

các sản phẩm (Chanh rừng của vùng núi Mẫu Sơn, Rau Bò khai Chi Lăng, Ngựa 

bạch Hữu Kiên Chi Lăng, Cao khô Chợ Bãi Văn Quan, Quả tươi Hữu Lũng, 

Rượu Hữu Lễ Văn Quan; Rượu Hội Hoan Văn Lãng....); 02 văn bằng bảo hộ 

Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Na Chi Lăng, Rau thành phố Lạng Sơn. 

Qua đó góp phần phát triển sản xuất, thương hiệu, liên kết với doanh nghiệp. mở 

rộng thị trường, nâng cao giá trị các sản phẩm của kinh tế tập thể. 

3. Đánh giá chung 
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Việc triển khai các chính sách của Nhà nước và cụ thể hóa các chế độ phù 

hợp với đặc thù của địa phương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong 

những năm qua đã được quan tâm, các quy định đã tạo điều kiện và khuyến 

khích cho các thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa 

học và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống. Tuy nhiên việc tham 

gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh 

doanh của các Hợp tác xã còn rất hạn chế. Nguyên nhân là nguồn lực cán bộ 

nghiên cứu khoa học của các Hợp tác xã còn hạn chế, nhận thức về phát triển 

kinh tế tập thể của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân 

dân chưa đầy đủ, chưa thống nhất, chưa thấy vai trò quan trọng của kinh tế tập 

thể trong phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng ở địa phương. Công 

tác quản lý nhà nước về KTTT còn nhiều hạn chế; chính sách khuyến khích hỗ 

trợ của Nhà nước chưa đủ mạnh để khuyến khích thu hút đầu tư thúc đẩy khu 

vực KTTT phát triển mạnh hơn. Nhiều HTX chưa chủ động trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh. 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN 2021-2025 

I. Mục tiêu cụ thể: 

Hỗ trợ cho khoảng 10 doanh nghiệp/Hợp tác xã thực hiện công tác nghiên 

cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, thay đổi công nghệ 

nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm 

Hỗ trợ cho khoảng 50 – 65 doanh nghiệp/Hợp tác xã thực hiện các hoạt 

động về xác lập quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn 

hiệu, mã số mã vạch, giải thưởng chất lượng quốc gia; đào tạo, hướng dẫn áp 

dụng và thực hành các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng 

Globalgap, truy xuất nguồn gốc hàng hóa...; đào tạo kỹ năng, tay nghề. 

II. Định hướng, giải pháp thực hiện Chiến lược 

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chế 

độ chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, cụ thể hóa các chế độ 

chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với đặc thù kinh tế tập 

thể của địa phương, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đặc biệt là các Hợp tác 

xã tham gia nghiên cứu và xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và 

công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. 

Tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển KTTT 

trên địa bàn tỉnh: Hỗ trợ HTX ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ 

tiên tiến; đẩy mạnh chuyển giao kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học vào 

thực tiễn sản xuất, kinh doanh, tập trung hướng dẫn xây dựng thương hiệu cho 

các sản phẩm chủ lực của các Hợp tác xã. 

Khuyến khích phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa 

dạng, lồng ghép việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn 

nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, mở rộng liên kết hợp tác, nhất là HTX sản 
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xuất các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế cạnh tranh, sản xuất các sản phẩm 

theo hướng hữu cơ, đáp ứng nhu cầu của thị trường mang lại giá trị kinh tế cao, 

góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, tạo việc làm, tăng thu nhập 

cho các hộ thành viên. 

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, Hợp tác 

xã; Tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách khuyến khích các Hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh đầu tư, tham gia nghiên cứu khoa học. 

 
  Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KHTC. 
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