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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

 
Số:              /BC-SNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Vĩnh Phúc, ngày          tháng     năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2020 

và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh 

   

Thực hiện Công văn số 2023/SKHĐT-DNKTHT ngày 22/7/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai 

đoạn 2021-2025 và Kế hoạch 2021; Sở Nội vụ báo cáo như sau: 

1. Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh cơ quan chuyên môn được giao tham mưu, 

giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý về hợp tác xã có Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương. 

Trong đó: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước, 

gồm: Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch 

phát triển hợp tác xã; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực 

hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển hợp tác xã và hoạt 

động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện việc đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền; Chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát 

triển hợp tác xã; Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc 

tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, 

thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; 

Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên 

quan về tình hình phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh… 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, giúp UBND tỉnh 

quản lý nhà nước, gồm: Tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính 

sách, biện pháp khuyến khích phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 

gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn cấp xã; Hướng dẫn phát 

triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, 

chương trình, cơ chế, chính sách phát triển thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Sở về lĩnh vực hợp tác xã sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt… 

- Sở Công Thương tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước, gồm: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chương trình, 

đề án, cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển các hợp tác xã thuộc lĩnh vực công 

thương; Quản lý, theo dõi, khuyến khích, hỗ trợ các hợp tác xã thuộc phạm vi 

quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật... 
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Bên cạnh đó, một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao nhiệm vụ 
quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, gồm các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, 
Lao động - Thương binh và Xã hội… 

Việc tham mưu, giúp UBND các huyện, thành phố quản lý nhà nước về 
kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn cấp huyện được giao cho các cơ quan 
quan chuyên môn cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

2. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 
11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
22/2016/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó 
Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao làm đầu mối quản lý về kinh tế tập thể, hợp tác 
xã và Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân, hạ tầng kỹ thuật tham mưu, 
giúp Sở quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh; các Thông tư của Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn cấp huyện và 
sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Hiện nay, UBND các huyện, thành phố đã ban hành 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan 
chuyên môn cấp huyện, trong đó có Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện. 
Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về hợp tác xã, gồm: Đăng ký hợp tác xã trên địa bàn huyện, thành phố theo 
quy định của pháp luật; Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện 
các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển hợp tác xã trên địa bàn 
huyện, thành phố… Các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập thể, 
hợp tác xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể cấp huyện được giao 
cho UBND cấp huyện thành lập, cũng như việc hoàn thiện, củng cố bộ máy, bổ 
sung biên chế, cán bộ, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ theo dõi, thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trên cơ sở vị trí việc 
làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm được phê duyệt, số 
lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao, các sở, ban, ngành, UBND cấp 
huyện có trách nhiệm kiện toàn bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công 
chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã đảm bảo theo 
tiêu chuẩn, trình độ đào tạo, chuyên môn và đảm bảo đến năm 2021 giảm tối 
thiểu 10% chỉ tiêu biên chế giao so với năm 2015. 
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3. Đánh giá chung 

a) Thuận lợi 

- Trong những năm qua, hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về 

kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh được duy trì ổn định theo quy định của Chính 

phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, chức năng, nhiệm vụ được quy 

định rõ ràng, không chồng chéo. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, 

hợp tác xã được giao cụ thể cho từng cơ quan quản lý.  

- Việc thực hiện quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã của 

các sở, ngành đảm bảo đúng quy định và cơ bản có hiệu quả; các phòng chuyên 

môn cấp huyện với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND các huyện, 

thành phố quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn cấp huyện 

cũng từng bước được nâng cao, đáp ứng được yêu cầu. 

b) Khó khăn 

- Việc tham mưu, giúp UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố quản lý 

nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác 

phối hợp quản lý, điều hành, theo dõi, cập nhật tình hình tổ chức, hoạt động của 

các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa thực sự chặt chẽ, kịp thời. 

- Kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý về kinh 

tế tập thể, hợp tác xã chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

c) Nguyên nhân 

- Đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu công tác quản lý nhà nước về 

kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ yếu là kiêm nhiệm. 

- Một số các giải pháp, cân đối các nguồn lực của cơ quan, đơn vị chưa 

thực sự hiệu quả để triển khai thực hiện. 

4. Kiến nghị, đề xuất 

Để thực hiện tốt công tác xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 

2021 và giai đoạn 2021-2025, Sở Nội vụ đề xuất một số giải pháp như sau: 

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, 

chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp 

tác xã; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế 

tập thể, hợp tác xã theo quy định của Luật, Nghị định của Chính phủ, các văn 

bản hướng dẫn và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành, 

theo dõi, cập nhật tình hình tổ chức, hoạt động đối với các hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên. 

- Kịp thời kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể các cấp khi 

có sự thay đổi; rà soát, củng cố bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, 

hợp tác xã, trong đó cần tập trung hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế tập 

thể, hợp tác xã, nhất là hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 
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- Thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và thành viên; tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật, 

chính sách về kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

- Thường xuyên làm tốt công tác thi đua - khen thưởng để phong trào thi 

đua thực sự trở thành động lực tích cực trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh 

tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, động viên kịp thời và nhân 

rộng các mô hình hiệu quả, gương điển hình tiên tiến. 

Trên đây là báo cáo công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác 

xã năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, TCBC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh 
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