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KẾ HOẠCH
Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 02/8/2021 của Ban
Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về ban hành kế hoạch tổng kết
10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư ban hành đề cương và danh mục báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành
Luật Hợp tác xã năm 2012;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số
210-TB/TU ngày 13/9/2021 về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
ngày 18 tháng 3 năm 2002, Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và tổng
kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp
tác xã năm 2012, cụ thể như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Việc tổng kết nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế
tập thể sau 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, gồm: Kết quả đạt được và
những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất định hướng, giải
pháp nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể thời gian tới phù hợp với tình hình
thực tế; đồng thời việc tổng kết Luật Hợp tác xã là cơ sở để đánh giá, nghiên cứu các
vấn đề liên quan, chuẩn bị cho việc xây dựng và ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
2. Yêu cầu
- Việc tổng kết phải bám sát các nội dung thi hành Luật Hợp tác xã để đánh giá
đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh
nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Luật Hợp tác xã và các chỉ đạo của Chính phủ,
các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về việc thực hiện Luật Hợp
tác xã.
- Việc tổng kết phải tiến hành đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, đánh
giá cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực; phải đưa ra được phương hướng, mục tiêu, giải
pháp những năm tiếp theo.
- Xác định rõ nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các
sở, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện tổng kết Luật Hợp tác xã; kịp thời
đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
- Việc tổng kết Luật Hợp tác xã phải bảo đảm thực chất, tránh hình thức,
nghiên cứu kế thừa kết quả sơ kết 05 thi hành Luật Hợp tác xã, từ đó có thể tác động
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tới nhận thức của xã hội về kinh tế tập thể và khắc phục được những bất cập trong
thực thi pháp luật, các cơ chế chính sách về kinh tế tập thể.
- Việc tổ chức tổng kết phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện nghiêm
các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
II- NỘI DUNG, CÁCH THỨC, THỜI GIAN TỔNG KẾT
1. Nội dung
- UBND cấp tỉnh, huyện tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã
trên phạm vi quản lý.
- Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (theo
đề cương kèm theo).
(Lưu ý: Tổ chức 02 hội nghị riêng và xây dựng 02 báo cáo riêng về tổng kết
Nghị quyết số 13-NQ/TW và báo cáo tổng kết Luật Hợp tác xã).
2. Cách thức, thời gian tổng kết
- Cách thức
+ Đối với cấp tỉnh: Tổ chức bằng hình thức trực tuyến.
+ Đối với cấp huyện: UBND cấp huyện căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 tại
địa phương để lựa chọn hình thức tổng kết phù hợp.
- Thời gian tổ chức Hội nghị
Từ tháng 9/2021 đến tháng 10/2021, cụ thể:
+ Cấp huyện: Trước ngày 30/9/2021.
+ Cấp tỉnh: Dự kiến từ ngày 18-22/10/2021.
3. Khen thưởng
- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện lựa chọn cá nhân, tập thể, tổ chức kinh
tế tập thể, hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Luật HTX
năm 2012 để khen thưởng theo thẩm quyền và lập hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng.
- Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu
tư) hướng dẫn cụ thể, chi tiết hồ sơ, số lượng, tổ chức xét chọn trình UBND tỉnh
trước ngày 05/10/2021.
4. Kinh phí:
- Hội nghị cấp huyện do Ngân sách huyện, thị xã, thành phố bố trí.
- Hội nghị cấp tỉnh: Giao Sở Tài chính tham mưu theo đúng quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các sở, ban, ngành, địa phương: Theo dõi, chỉ đạo tổng kết đảm bảo chất
lượng, đúng thời gian quy định và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid
– 19; báo cáo tổng kết thi hành Luật Hợp tác xã gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước
ngày 30/9/2021 để tổng hợp (Số liệu báo cáo tổng kết: Từ ngày 01/7/2013 đến dự
ước ngày 31/12/2021).
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị các nội
dung tổ chức Hội nghị cấp tỉnh (xây dựng chương trình, danh sách đại biểu tham dự,
dự thảo giấy mời và gửi giấy mời, bài phát biểu khai mạc và bế mạc, báo cáo kết quả
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10 năm thi hành luật hợp tác xã, công tác khen thưởng, hội trường, hậu cần...) và tổng
hợp, tham gia các báo cáo tham luận trước ngày 05/10/2021.
- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã
năm 2012 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/10/2021.
3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo kết nối đường truyền họp trực
tuyến giữa các điểm cầu được thông suốt.
4. Sở Y tế thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo
điều kiện để tổ chức Hội nghị.
5. Đề nghị Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể và các
sở, ngành chuẩn bị các báo cáo tham luận để trình bày tại hội nghị (danh sách kèm
theo; thời gian khoảng 07 phút/ tham luận); gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu
tư trước ngày 25/9/2021.
Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn
trương triển khai thực hiện, bảo đảm yêu cầu nội dung và thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- TT. UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các Hội, đoàn thể tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.
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