
TJNH UY LAO CAl BANG CQNG SAN VIT NAM 
* 

S,4 61f  - CTr/UJ Lao Cai, ngàyjf?—thang 10 närn 2022 

CH1XNG TRINH 
hành dng thirc hin Nghj quyt s 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 cüa BCH 
Trung tro'ng Bang khóa XIII v tip tiic dôi mói, phát triên và nãng cao 

hiu qua kinh t tp th trong giai dotn mói. 

Thrc hin Nghj quyt s 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hi nghj lan thu 5 
Ban Chap hành Trung uog Dâng khóa XIII v tip tic di mOi, phát trin và 
nng cao hiu qua kinh t tp th trong giai don mOi (sau day vit t.t là Ngh 
quyêt so 20-NQ/TW), 1mb üy Lao Cai ban hành Chiiang trmnh hành dng thirc 
hin Nghj quyt nhix sau: 

I. TINH HINH 

Sau 20 näm thirc hin Nghj quyt Trung uang 5 khoá IX ye tiêp tçic dôi 
niói, phát triên và nâng cao hiu qua kinh th tp th và gn 10 nam thirc hin Nghj 
quyt s 1 8-NQ/TU ngày 26/9/2013 cüa Tinh üy Lao Cai v phát trin hçp tác xä 
trên dja bàn tinh Lao Cai, djnh hrâng dn nàm 2020; khu v1rc kinh t t.p th 
(KTTT) tinh Lao Cai dã có nhiu chuyn bin tIch circ. Nh.n thirc v vai trô, vj 
tn, tam quan trQng cüa KTTT trong nên kinh t thj tru&ng djnh huó'ng xã hi chü 
nghia cüa các cp üy dâng, chInh quyn, can bt, dãng viên ngày càng duçc nâng 
cao. S luçmg hçip tác xã tang qua các nàrn, doanh thu và thu nhp các xã viên dn 
thrgc cai thin. IiTng ding khoa hçc cong ngh mcci, hin di vào san xut, kinh 
doanh có chuyn bin tIch crc; các hçip tác xã hot dng trong linh virc nông 
nghip ngày càng hiu qua, g.n v6i phát trin các san phm thu Firc cüa tinh; lien 
kt tiêu thii san phLm thông qua các siêu thj, doanh nghip du&c ma rông cà trong 
và ngoài tin.h. Phát trin cüa KTTT dã tác dng tIch ciic  dn kinh t h gia dInh, 
gop ph.n giãi quyt vic lam, xoá dói giâm nghèo, xây dimg nông thôn mâi, n 
djnh an ninh, chinh trj, phát trin kinh t - xã hi dja phuong. 

Ben canh  nMng kt qua tIch clic dã dat  duçic, khu vtrc KTTT cüng con 
nhiu tn tai, han ch nhu: Dóng gop vào tang truâng kinh th cüa tinh thp và có 
xu hthng giàm dn qua các näm; mc dü s luqng don vj KTTT, hp tác xã tang 
nhimg s luçrng thành viên bInh quân cüa mi mt don vj ngày càng giãrn. Thu 
nhp blnh quân cUa thánh viên hqp tác x và nguii lao dng kM thp, dn nay 
chi dat  khoãng 45 triu dng/nàm. Kinh t tp th phát triM không dng du gifla 
các dja phuoTig, giCa khu virc nông nghip và phi nông nghip; nàng 1rc ni tai 
yu, hiu qua hoat dng chua cao; mô hmnh t chuc chua hiu qua, trInh d can b 
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quàn 1 con han  ch. Quy mô KTTT con nhO, tInh lien kt, hqp tác trong san xuât, 
kinh doanh cOn yu, thiu sü'c canh  tranh trên thj trtr&ng, nht là trong bi cãnh 
hinh.pkinhthquáct. 

Nguyen nhán cüa nh&ng han  ch, yu kern trén mt ph.n là do nhn thtrc 
cüa mt b phn cp uS', t chirc dãng, chInh quyn, can b, dãng viên và nhn 
dan v tm quan tr9ng, vj tn, vai trô cüa KTTT chi.ra dy dü; thiu quyt lit, chila 
sat sao trong lânh do, chi dao;  quy dinh cüa pháp lut v hqp tác xä con nhiu 
b.t cap, môt s quy dinh con chng chéo, thiu thng nhAt; chInh sách h trV cho 
KTTT cOn dan trài, chü yu là long ghép; di ngQ can b hqp tác xã con yêu, chua 
ducic dào tao  chuyên sâu; xã viên hçp tác xà vn cOn tam iS' 5' nai, trông ch vào 
h trcr cüa Nhà rn.r6c. 

II. MIJC TIEU 

1. Mite tiêu tong quát 

Tp trung lânh dao,  chi  dao  thirc hin các nhim vii, giái pháp di méd, phát 
trin và nng cao hiu qua hoat dng cua các to chirc kinh t tp th; tao  diu kin 
d KTTT phát trin Ca v s luqng, chit lugng và quy mô trên CG s ton trpng bàn 
chit, giá trj và nguyen tc ci:ia kinh t tp th; gop phn nâng cao thu nhp và chat 
hrqng cuc sng cho ngi.thi dan; thüc dy kinh t - xã hi dja phiicing phát trin 
gn vói thirc hin tin b và cOng bang xa hi, giám nghèo bn vüng, nâng cao 
déd sng vt chit và tinh thin cüa Nhân dan, nht là khu virc vling cao, vüng biên 
giéri, vüng dng bào dan tc thiu so. 

2. Muc tiêu cu th: 

2.1. Din nám 2030: 

Trên dja bàn toàn tinh CO khoâng 750 hçrp tác xã vói 12.000 xã viên (bInh 
quân l6xd viên/hQp tác xä); 9.000 t hqp tác vói 135.000 thành viên (BInh quán 
15 xä viên/hçip tcc xd,); 05 lien hip hcip tác xa véd 25 hçp tác xä thành viên. 

- Bâo dam trên 60% t chüc kinh t tp th dat  loai khá trä len. Trong do, 
có 50% tham gia lien kt theo chui giá trj. 

- CO trên 70 hp tác xã ing dng cong ngh cao vào san xuât, tiêu thii san 
phm nông nghip; phát trin các chui giá trj nông san hang hóa gân vOi lien kt 
san xut, cung cp djch v11 ch bin và tiêu thii san phm nông nghip; day manh 
tham gia vào các chui cung üng dua san phrn nông nghip cüa tinh sang các dja 
phucing khác trên cã nuâc va xut khu ra nuàc ngoài. 

2.2. DEn nárn 2045: 

Phn dAu thu hIt ti thiu 20% dan s trong dt tuti lao dng trên dja bàn 
tinh tham gia các th chiic kinh t tp th. Phn d.0 trén 90% t, chirc kinh t tp 
th hoat  dng hiu qua, trong do cO it nht 75% tham gia các chui lien kk Các 
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t chirc kinh t tp th trên dja bàn tinh du áp dçing cong ngh, nhât là chuyn 
dôi so vào hot dng san xut, kinh doanh, djch vii. 

Ill. NHIM VV,  GIAI iii&i 

1. Nhn thuc dñng, dy dii v bàn chat, v! trI, vai trô và tm quan tr9ng 
ella kinh t tap th 

Các c.p iiy dãng, chInh quyn t chirc quán trit tuyên truyn sâu rng ni 
dung cüa Nghj quyt s 20-NQ/TW và Chucmg trInh hành dng ciia Tinh iiy dn 
can b, dàng viên và nhân dan; d có n1in thüc dung, dy dü v vai trô cfia kinh 
tê tp the dti vâi sr phát trin toàn din, bn vUng g.n vi thc hin t& các nhim 
v11 chinh trj ciia tinh; to s,r chuyn bin v nh.n thi:rc, sir quyêt tam cao diia 
cap, các ngành v các nhim vçi, giâi pháp di mâi, phát trin và nang cao hiu 
qua hoat dng diia các t chirc kinh t t.p th (hoàn thành trong nàm 2022,). 

Xây dtrng, di mói v nôi dung, phu'crng thüc tuyên truyên, phô biên chü 
truong, chInh sách phát trin và nâng cao hiu qua hoat dng ciia các to chirc kinh 
tê t.p th trên các phucmg tin thông tin dai chllng, tr1rc tip thông qua hi nghj, 
hInh thirc khác d phii hçTp vó'i tfrng di tuçmg, bâo dam thi& thrc, hiu qua; da 
dng, phong phii các loai hlnh tuyên truyn. 

Ton vinh, khen thu'&ng, nhãn rng, tng kt, pht bin các mô hInh thI dim, 
các din hinh tiên tin, các t chirc kinh t t.p th hoat dng hiu qua; khai d.y 
phong trào qu.n chiing nhân dan tham gia phát trin các to chtrc kinh tê tp the; 
ttrng buâc kh.ng dnh vai tró ciia kinh t tp th là thành phn kinh t quan tr9ng, 
gop phn phát trin kinh t - xã hi diia dja phircmg. 

2. Tip tiic di mói, hoàn thiên co' ch, chInh sách khuyên khIch, ho trç' 
• A • A A phat trien kinh te tp the 

Rà soát, d nghj sfra di, b sung, hoàn thin các quy djnh pháp 1ut ye kinh 
t tp th nhu: Luât Hip tác xA (sua di); Luât Dt dai (sua di); Lu.t s1ra dti, bô 
sung các Lut v thu; Luât các t chuc tin diing (sfxa d&); bão dam tInh thng 
nh.t, dng b cüa h thng pháp lut, tao  môi tr11ông kinh doanh thun igi, giñp 
các t chuc kinh t tp th phát trin bn vüng. 

Süa di, b sung các chInh sách u'u dãi, h trçl phát trin kinh t tp th theo 
hix&ng xác djah các t chuc kinh t tp th là chii th phii hçip d két hcTp giüa d.0 
tu' cüa Nba rnrâc và du tu, quàn 1 diia t.p th nguài dan (dâu tu cong - quân tn 
cong dng) nhu: 

2.1. C'/z:'nlz sac/i v izguiz n/ian lrc: Trên Co s& chuang trinli dào tao  ngh 
nông nghip cho lao dng nông thôn; uu tiên tp trung ngun 1irc h trçi dào tao 
ngh cho các lao dng HTX, THT va trang trai tai  các vüng san xuât hang hóa 
theo quy hoach,  nhim timg bu9c nâng cao trInh d san xut cho cáo h nông dan, 
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dáp rng yêu cu san xuât trong giai doan hin nay, gàn vói thirc hin dông b, 
hiu qua Nghj quyt cüa Ban Thumg v Tinh uS' v phát trin ngun nhân 1c. 
ThI dim dtra các can b tré có nãng 1irc, trInh d, trin vpng phát trin tharn gia 
quãn iS', diu hânh các HTX boat  dng kern hiu qua. 

2.2. chinh sac/i v dlt dai: Thc hin rà soát quy hoach sir dung dat, bô trI 
dt san xut nông nghip cho các doanh nghip, HTX thuê d phc vi hoat dng 
san xut, xây dmg trii sà, m.t bang san xut kinh doanh. Dng thô'i $p trung tháo 
g& nhUng vuóng mc v giao d.t (thuê dt), chuyn miic dich sr dung dt, cp 
giy chCrng nhn quyn si:r d1ing d.t; min giãrn tin thuê dt, tin sfr dung d.t cho 
các HTX nông nghip; trong do dc bit quan tam dn cci ch,.chInh sách phü hçip 

tao diu kin cho các xã viên du'cic chuyn di linh hoat loai cay trng, 4t nuôi 
trCn dt iThrn giüp các HTX cO dü diu kin du tu phát trin san xut kinh doanh; 
huy dng thi da ngun 1irc dt dai cho san xut. 

2.3. chInh sách v van, tin dyiig: Tao diu kin thun 1i d các HTX d 
tip c.n các ngun vn theo các chiicing trInh, chInh sách tin dng cüa nba niró'c, 
cüa ngành ngân hang, chInh sách h trq lãi sut cüa tinh; thc hin huOng dn 
boat dng tin d'çing ni b trong các HTX nông nghip. Tang cu&ng vai trO, boat 
dng cüa Ngán hang chinh sách trong vic cho vay h nghèo và các di tuqng 
chInh sách khác d tao  cci hi cho các d4M tuçrng nay dugc tham gia vào hoat dng 
cüa t ch'rc kinh t tap th. 

2.4. ChInh sad, v tliul. Huó'ng dn các HTX thirc hin d.y dü các diu 
kin theo quy djnh cüa pháp 1ut d cac HTX thrcic hithng chInh sách min, giam 
thu theo quy djnli cüa pháp 1ut. 

2.5. ChInh sad, v klzoa /i9c, cong ngh: Gia tang vic h trcy HTX irng 
diing tin b kboa hQc cong ngh nht là chuyn di s van hoat dng quãn iS' va 
san xu.t nhm tang nãng sut, chit luçing san phrn, mO rng thj trung tiêu thii 
san phm, kt ni san xut gn vOi tiêu thi n djnh... Phân cong mt don vj d.0 
mM tMng nht thirc hin huàng din các HTX xây dirng nhãn hiu cho các san 
ph.m hang hóa; h trçc bão h nhãn hiu mang da danh và chi dn dja iS' cho các 
san ph.ni dc hüu, tim nãng cüa tinb. 

2.6. V chIn/i sac/i h3trçi'xác tiln thu'o'ng mzi: To chic lien kt, xüc tiên 
thircing mai  giCa tinh Lao cai các tinb, thành ph trong và ngoài nuic d dy manh 
hon nüa vic san xut và tiêu th san phm nông san üng diing cong ngh cao. 
Xãy dirng thanh Cong chu6i lien k& vi cäc Doanh nghip, HTX tiëu thV san ph.rn 
nhm ma rng vüng san xu.t và tiêu thii in djnh. Khuyn khIch hInh thc lien kt 
san xut giüa doanh nghip v&i HTX, trong dO: doanh nghip du tii van, khoa 
bce kS' thut, bao tiéu san phm và HTX tt chirc san xut cung cp san phm cho 
doanh nghip tiêu thi,i hoc gop dt, cong lao dng... 
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Trin khai có hiu qua các chinh sách h trq phát trin nông nghip, nông 
thôn; chucing trInh xay dirng nông thôn mâi cüa Trung ixo'ng, tinh dã ban hành. 
Chuyên dan tr hInh thirc h trçl du vào san xu.t (H trçi ging, phân bón...) sang 
ho trq sau dâu tu, h trçi tiêu thi san ph.m d thuic day phát triên san xuât. 

Nhã nu&c quan tam du tu phát trin các diki kin cci si h tang, k5 thut; 
chü dng kêu gçi các nhà du tu có näng lirc, to cci ch, chInh sách thu hut nhãm 
thüc day các hlnh thurc lien kit, lien doanh vói HTX nhu mt nhân to xuc tiên, 
don bay trong phát trin nOng nghip, nông thôn. Quan tam xây dirng và nhân 
rng cac mô hInh t, nhóm sinh k (th hçip tác, düc rut tr sang kiên, kinh nghirn 
tt'r di,r an giám nghèo WB) lam cci s& thüc dy kinh t hcip tác, lam tiên de cho 
hInh thành các HTX tai  các dja phucing. 

2.7. V hoit diig cáa Qu9 h3 trr phát triln HTX: Triên khai thirc hin 
Qu H trçi phát trin HTX tinh Lao Cai theo quy dnh tai  Nghj dnh s 
45/2021/ND-CP ngày 3 1/03/2021 cüa Chinh phü v vic thành lip,  t chrc và 
ho.t ding cüa Qu5T h trçl phát trin h9p tác xA. Can di b sung qu h trg phát 
trin HTX trong k hoach d.0 tu cOng trung ban  và hang nàm. 

3. Di mói, nâng cao chat ltrqng, hiêu qua hot dng cüa các to chfrc 
nhttpth 

Trin khai các bin pháp dng b giài quyM düt dim các vn dê cOn ton 
d9ng cUa kinh t tap th gm: Ni tn dong kéo dài trong hçp tác xã (nci nhà rnlOc, 
nç ngân hang, nçi các t chüc kinh t khác, ng thành viên, thành viên nçi hçrp tác 
xà...); các quan h v tài san cüa hqp tác xâ, dc bit là nMng tâi san lien quan 
dn dt dai. 

Hithng din, quy djnh xay dmg mô hInh hcip tác xâ tai  vüng dng bào dan 
tôc thiu s dc bit dja bàn có du ljch phát trin. Rà soát, huó'ng dan sap xêp lai 
các hçrp tác xã hoat  dng không hiu qua; xir 1 dat dim các hçp tác xã ngirng 
boat dng, ch? giài th và các hçrp tác xã chua chuyn dti, tO chirc laj  theo quy 
djnh cüa pháp 1u.t. Phát trin kinh t $p th trén tt các lTnh vrc: Nông nghip, 
cong nghip, tiu thu cong nghip, thucing mai  djch vi và các lTnh v1rc khác. 

Chii trQng dào tao,  tp hun nâng cao nãng lirc, trInh d cüa các can b quan 
l trong t chrc kinh t tp th. Tao diu kin d thành viên trong các tO chuc 
kinh ttp th phát huy tinh thn dan chü, tir nguyen, tr chü, tir chju trách nhim; 
khuyn khIch ma rng, da dng hóa cac loai thành viên trong t chrc KTTT 
(thành viên chInh thuc và thành viên lien két). 

Khuyn khfch vic tang vn gOp và v6n huy dng tr thânh viên dë tang 
ngun vn boat dng, thng vn d.0 tu phát trin, thng tài san và qu không chia 
cüa t chüc kinh t tp th; khuyn khIch thành 1p doanh nghip tai  nhcng tO 
chirc kinh t t.p th có dü diu kin; nghiên curu ay thác mt so djch vii cong cho 
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các t chüc kinh t tp th; khuyn khIch lien kt kinh t giüa các t chirc kinh t 
t.p th boat dcng trong cng ngành, 11'nh v1rc; nghiên cüu, xãy dimg thI dim mt 
s lien hip hçrp tác xã boat dng chuyên mon hóa cao trong mt s ngành, lTnh 
vuc. 

Tang ci.rng lien kt giUa t chüc kinh t tp th vói các thành phn kinh t 
khác, dc bit là lien kt vi doanh nghip nba nithc. Doanh nghip nhà nithc uu 
tiên h trçi lien kt, tiêu thij, sr diing san ph.m, djch vj, tao  diêu kin cho các t 
chüc kinh t t.p th boat dcng có hiu qua; sóm khc phic tInh ng thiu lien 
kt giiTa kinh t nba nuâc v&i kinh té tp th. 

4. Nãng cao hiu hrc, hiu qua quãn I cüa nhà ntróc di vói kinh t tp the 

Tang cithng cong tác quãn l nhà ni.rOc di v&i kirth t t.p th; xây dirng b 
may quãn l nhà nuóc v kinh th tp th t.p trung, thng nh.t, xuyên su& trong 
chi dao diu hành tü cp tinh dn cci s&. 

ThLthng xuyên kin toàri, náng cao vai trô trách nhim và nàng 1irc boat 
dng cüa Ban Chi dao  di mói, phát triên kinh t tp th, hcp tác xã các cp trong 
phát trin kinh t tp th, phát buy vai trô nóng c& cüa lien minh hcp tác xâ tinh 
trong nghiên cru, tham muu cho cap c.p, các ngành v kinh t tp th& hcp tác 
xa, M hçip tác. 

Xây drng di ngü can b các cp có chuyên môn, nghip v11, thrçc dào tao 
chuyên sâu v kinh t tp th, có tu tithng chInh trj vng yang, có näng Iiic xây 
dirng và t chcrc thirc hin hiu qua pháp 1u.t, c ch, chInh sách, chin luçic, quy 

hoach, k  hoach  d kinh t tp th phát tritn lành manh,  ding djnh hucng. 

EMy mnh, chuyn di s trong quãn l, diu hành và boat dng cüa cac t 
chirc kinh t tp th. Nghiên ciru xây drng, v.n hành h thng c s d 1iu ci:ia 
tinh v kinh t tp th kt ni, lien thông vói h thng chung cüa các B, ngành 
Trung uong. 

Nang cao hiu hrc, hiu qua cüa cong tao giám sat, thanh tra, kim tra, trách 
nhim giái trmnh cüa các ccr quan, t chtrc di vài vic chip hânh chñ trung, 
dithng 1& cUa Dãng, chInh sách, pháp 1u.t cüa Nba nithc v pbát trin kinh th tp 
th; kpthôi phát hin và xr l nghiêm các hành vi vi pham. 

Tang clx&ng phi hçip vOi các cor quan, dan vj trong vic xây dirng và trin 
khai các boat dng di ngoi v phát trin kinh t tp th trên dja ban; chñ dng, 
tich crc m rng quan h v&i các cor quan, don vj, t chi'rc trong nuâc, các t chrc 
quc t và phi chinh phü nuàc ngoài nh.m h90 tp kinh nghim, tranh thi các h 
trq tài chInh, k thut dành cho kinh t tp th trên nguyen t& dam báo qu& 
phàng, an ninh. 
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5. Tang cirô'ng sir1ãnh do cüa Bang, phát huy vai trô cüa Mt.trn To 
quc Vit Nam, các t chfrc chInh trl - xa hi, xä hi - ngh nghip và Lien 
minh Hçyp tác xa di vói phát trin kinh t tp the 

Dy mnh xay drng, cüng c và phát trin các t chrc, CG s& dãng, doàn 
th trong các t chrc kinh t tp th, nhm phát huy vai trô là h.t nhân chInh trj 
lãnh dao  các thanh viên, nguri lao dng thrc hin duô'ng li, chü tnrng, chinh 
sách, pháp lut cña Dãng và Nba nithc. 

Uy ban Mt trn T quc va cac t chrc chmnh trj - xã hi, xã hi - ngh 
nghip trên da bàn tinh tang curng tuyên truyn, v.n dng d hi viên, doàn viên 
và nhân dan n.m chic chü tmong, dixng li cüa Dãng, chInE sách, pháp lut cüa 
Nba ntthc v kinh th t.p th; phi hcip vâi các dja phrong, tt chirc vn dng, phát 
trin các loai hInh kinh t tp th. 

Cüng c, tang cithng boat  dng cüa Lien minE Hqp tác xa tinh và các t 
chüc di din, trong do Lien minh H tác xâ là nOng c& bâo v quyn, li ich 
hçp pháp và thi'ic dy phát trin kinh t t.p th. Lien minh Hçp tác xã phát huy và 
lam tat vai trO là cu nai gifra Dng và Nba nuàc vâi thành phn kinh t tp the; 
h.rOng dn, chia sê thông tin, vn dng th1rc hin các chinh sách aai vói kinh th 
tp th; cüng vOi các t chrc kinh t t.p th thrc hin tat, dung quy dnh mt sa 
ni dung djch vi cong nu dixçic Nba mthc giao. Chi tr9ng dào tao,  bôi d't.râng, 
nng cao nàng içrc, trinh d can bt trong Lien minh Hqp tác xä tinh. 

(Chi tiê't các nhim vy, giáipháp có phy lyc kèin theo,) 

IV. TO CH1C THC HIN 

1. Ban ThuO'ng vi TinE u' länh dao,  chi  dao  trin khai thiic hin Nghj quyt 
sa 20-NQ/TW và Chixcing trInh hnh ding cüa Tinh u, bâo dam thang nhât, 
thixng xuyên, nghiêm t1ic, hiu qua; djnh k báo cáo két qua thirc hin vài Trung 
umg Dãng, Baii Ch.p hành Dáng bc tinh. 

2. Các cci quan chuyên trách tham mru, giüp vic cüa Tinh üy theo chirc 
näng nhim vi don dac, kim tra vic trin khai, thirc hin Nghj quyêt so 20-
NQ/TW và Chrung trInh hành dng cüa Tinh us', báo cáo Tinh üy theo quy djnh. 

Ban Tuyên giáo Tinh üy chü trj, phai hqp vci các co quan có lien quan 
hung dk vic quán trit Nghj quyt 20-NQ!TW, Chucmg trInh nay dn các chi 
dãng b, dàng viên và nhân dan; chi dao  các cci quan thông tan báo c.hI thirc hin 
các ni dung tuyên truyn thr&ng xuyên và lien tiic. 

3. Dãng doàn Hi dang nhn dan tinh chi do vic ban hnh kip thM cci 
ch, chinE sách lien quan dn t chxc thi hành, trin khai các quy djnh pháp 1u.t 
v kinh t tp th phü hcp v6i yêu cu và tInh hInh thirc tiên cüa dja phucing. 
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4. U' ban Mt tr.n T quc Vit Nam và các t chirc chInh trj - xã hi tang 
cuô'ng cong tác giám sat, phãn bin xã hi, d.y mnh v.n dng doàn viên, hi 
viên và các tng lap nhn dan tIch circ chip hânh vâ tham gia giám sat vic thirc 
hin Ngh quyt và chmnh sách, pháp lut v kinh t tp th. 

5. Ban Can sir dâng Uy ban nhân dan tinh chi dao  xây dimg K hoach  thirc 
hin Chi.nmg trInh hành dng c'i'ia Tinhüy; chü trI, phi hqp vai các ci quan lien 
quan tham miru cho Tinhüy t chi'rc thirc hin hiu qua Chi.rang trinh barth dng; 
thithng xuyên theo dôi, kim tra, dOn dc, sci kt, tng kt và. djnh kS'  báo cáo 
Thung trirc Tinh áy kt qua thirc hin Ngh quyt s 20-NQ/TW và Chixcing trmnh 
hành dtng cüa Tinh üy./. 

Nainhãn:  
-BChmnhtrj, 
- Ban BI thu Trung lrcmg Dãng, 
- Các Ban Dãng Trung trang, 
- Van phông Trung ucmg fãng, 
- BCS Dang ChInhphii, 

BCS Dãng B Kê hoch và Dâu tu, 
- Thumg trirc Tinh u, 
- Các ban can sr dãng, clang doàn, dàiig 
u' tnrc thuôc Tinh 
- Các ca quan chuyên trãch tham mini, 
giip vic Tinh u, 
- Các dông chI U' viên Ban chap hành 
Dàng b tinh, 
- Các huyn ui', thj u, thành ui', 
- Các sâ, ban, ngành, MTFQ và các to 
chirc chInh tij - xA hi tinh, Lien minh 
HTX tinh, 
- Các van phóng: Tinh us', HDND, 
UBND tinh, 
- Chuyên viên TN - Van phông Tinh üy, 
- Luu Van phong Tinh u. 



PHU LUC 
các n1iim vii, giãi pháp tryng tam tliirc hin Ngh quyt s 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 cüa Ban Chp hành Trung u'ong 

khóa XIII v tip tiic di mói, phãt trin và nãng cao liiu qua kinh tê tp th trong giai doin mói. 
(Kern theo Chwxng trInh só',f6'/-CTr/TU ngayif 7-/i 0/2022 cia Tinh z,y) 

Stt Nhim vy Co quan cliii trI ,c. Co' quail phoi hçrp 
Thôrigian 
thc Iiin 

Nhn thuc dung, dy dii v ban cht, vl  trI, vai trô 
Va tam quan tr9ng ciia kinh t tp the trong nn 
kinh t till trurô'ng dlnh  hwó'ng xã hi chii nghia 

Ph bin, quán trit ni dung ciia Nghj quy& s 20- 
NQ/TW và Chuong trmnh hành dng ciia Tinh 
t1c hin Nghj quyêt nhirn nâng cao nh.n thirc ye 
KTTT, HTX 

Ban Tuyên giáo Tinh iiy 

Các ban dãng, clang 
doàn, ban can s, clang 
ur tri1c thuôc Tinh u; 
cac Iuyn , , 

thành u. 

Xong trong 
qu IV! 2022 

2 

Xây dirng Chuong trinh, chuyên rniic phát song v 
KTTT, HTX, ye Nghj quyêt st 20-NQ/TW và 
Chuang trInh hành dng cüa Tinh iiy thixc hin Nghj 
quy& so 20-NQ/TW. 

Ban Can sr Dãng UBND 
tinh 

Ban Tuyên giáo Tinh 
UY; CC huyçn U31 th U)' 

thành ui'. 

Tiir qu' 
IV/2022 

Khen thuing, ton vinh và nhân rng các mô hinh 
kinh t tp th hot dng hiu qua trên cia bàn. 

Ban Can s1r Dãng UBND 
tinh 

Ban T chirc Tinh us'; 
các huyn u, thj u, 

thânh ui'. 
Hang näm 
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bàn then cr ch& chInh sách khuyn khIch, h 
trq phát trin kinh t tip th 

Rà soát, d nghj si'ra di, b sung, hoàn thin các quy 
djnh pháp 1ut v kinh t tp the nhii: Lu.t Hçip tác 
xã (sira dôi); Lut Dt dai (süa di); Lut s1ra dôi, b 
sung các Lut ye thus; Lust các t chirc tin dung (sira 

Dàng doân HDND tinh 
Ban Can sii,  Dãng 

UBND tinh; các huyn 
u5', thj u5', thãnh u. 

2022 - 2025 

2 

Chi dto, do dc xây dijng các cch& chinh sách dtc 
thñ cüa tinh cho phát trin kinh tê ttp th. C%i the các 
chInh sách h trçY v: ngun nhân hrc; dt dai; vén, 
tin d%lng; thu; xüc tin thi.rong rnai;  phát triên nông 
nghip, nông thôn; du tii phát triên cc s ha tng k 
thutt; khoa h9c, cong ngh; chuyn dM st;... 

Dãng doàn HDND tinh 
Ban Can siy Dãng 

UBND tinh; các huyn 
ui', thj us', thành ui'. 

Qu I näm 
2023 

Trin khai thuc hin Qu5' H trçi phát trin hçip tác xã 
tinh Lao Cai. 

Ban Can sr Bang UBND 
tinh 

Các huyn us', thj ui', 
thành us'. 

Tü qu IV 
nrn 2022 

Di mói, nãng cao chat 1trçng, hiu qua hot dng 
cüa các to chóc kinh té tp th 
Huâng dn giãi quyt düt dim các vn dé con tOn 
dçng cüa kinh t tp th. Rà soát, sap xêp 'ai cac hcip 
tác xâ hot dng không hiu qua; xfr 1 drt diem các 
hqp tác xa ngirng hoat  dng, chi giái th và các hçip 
tác xâ chua chuyn di, tO chirc 'a theo quy dinh cüa 
pháp 1ut,... 

Ban Can sir Bang UBND 
tinh 

Các huyn ui', thj ui', 
thành u5'. Hang nãm 



11 

2 

Khoi dty phong trào qun chi1ng nhân dan tharn gia 
phát trién các to chirc kinh té tp the; khuyn khIch 
ma rng, da dng hóa các 1oi thành viên trong ti 
chrc KTTT (thành vien chInh thcrc và thành vien lien 
kt) 

Ban Can sir Dãng UBND 

Ban Dan v.n Tinh ui'; 
Dãng doàn U' ban 

MTTQ Vit Nam tinh; 
cãc huyn u, thj ui', 

thành u. 

Hng näm 

3 
Tang cu&ng lien kt gitra t chüc kinh t tp th 
các thành phn kinh tê khác (* bit là lien kt '' 
doanh nghip nhà nrnc) 

Ban Can sr Dáng UBND 
tinh 

Các huyn u, thj uT, 

thành ui'. Dãng uS' khôi 
các c quan - doanh 

nghiêp tinh. 

Hang nàm 

IV Ning cao hiêu lire, hiCu qua quail l cüa nba nuóc 
di vol kinh t tp th 

Tang cu&ng cong tác quãn l nhà nuôc dti vOi kinh 
t tp th; xây drng bunáy quân IS'  nhà nuâc v kinh 
t tp the tp trung, thông nhât, xuyên su& trong chi 
do diu hành tü cap tinh dn dja phuong. 

Ban Can sir Dâng UBND 
tinh 

Các huyn uS', thj u5', 
thành u5'. Hang näm 

____ 

2 
Thuang xuyên kin toàn, nâng cao vai trô trách 
rihim và nàng l?c  hot dng cUa Ban Chi d1O doi 
rnai, phát trin kinh tê t.p the, hp tác xâ các cp 

Ban Can sir Dáng UBND 
tinh 

Ban T chuc Tinh uS'; 
Các huyn u5', thj uS', 

thành uS'. 
Hang nàm 

Vn hành h thng ci sâ d lieu quc gia v kinh t 
t.p th, lien thông vói he thng däng kS'  kinh doanh 
và dang kS'  thuô theo huóng dan cOa các BO,  ngành 
Trung uong. 

Ban Can sir Bang UBND 
tinh 

Các huyn U)', th uS', 
thânh uS'. 

Hang närn 
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4 

Tang cix?ng cong tác kim tra, giám sat di vi vic 
chap hành chll tnrng, chthng lôi ella Dãng, chInh 
sách, pháp 1utt dlla Nhà ntrOc ye phát trin kinh té tp 
th; kjp tb?yi phát hin và xi'r IS'  nghiêm các hành vi 
vi phim. 

U' ban Kiêm tra Tinh lly 

Các ban dãng, dáng 
doàn, ban can sr, dãng 
uS' trrc thuc Tmnh uS'; 
các huyn uS', thj  uS', 

thành uS'. 

2023-2030 

Xây dirng Va trin khai các hot dng di ngoi v 
phát trin kinh t tp th. 

Ban Can sir Dáng UBND 
tinh 

Các huyn uS', thi  uS', 
thành uS'. 2022-2030 

V 

Thng cu*ng siy Iãnli &o  ella Bang, phát buy vai 
trô ella Mt trn To quc Vit Nam, các to cli(rc 
chInh trj -. xã hi, xi hi - ngh nghip và Lien 
minh Hçrp tác xã di vói phát trin kinh t tp tIi 

Cllng c& tang cixing hot dng ella Lien minh Hccp 
tác xã tinh 

Ban Can sir Dãng UBND 
tinh 

Ban To chüc Tinh ES'; 
Dâng doàn HDND tinh; 
Các huyn uS', thj  uS', 

thành uS'. 
2022-2030 

2 
Hnng dn phát trin các t chirc, c si Dãng, doàn 
th trong các t chirc kinh tê tp th 

Ban T chrc Tinh uS' 

Ban Can sijDãng 
UBND tinh; Dâng u5' 
khM c quan - doanh 

nghip tinh; các huyn 
uS', thj  uS', thành  uS'. 

2023 
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