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KẾ HOẠCH 

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội 

nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục  

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

 
 

 

 Thực hiện Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT, ngày 03/8/2021  của Ban Chỉ 

đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương năm khóa IX 

về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể về việc ban hành 

Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 

18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, UBND tỉnh ban hành 

kế hoạch thực hiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 

18/3/2002 trên địa bàn tỉnh như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích  

a) Tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển 

khai và kết quả đạt được của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính 

trị - xã hội, các cơ quan chức năng sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 

ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau 

đây gọi tắt là Nghị quyết số 13-NQ/TW) trên địa bàn tỉnh; 

b) Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách và 

giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng 

cao hiệu quả kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh 

đạt hiệu quả, bền vững, phù hợp với chỉ đạo của Trung ương, yêu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh; 

 c) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong 

triển khai, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

thể giai đoạn 2001 - 2021. 

2. Yêu cầu 

a) Viêc̣ đánh giá tổng kết được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh, tổ chức 

tổng kết ở cấp huyện và cấp tỉnh, có sự tham gia của người dân, đảm bảo 

nghiêm túc và chất lượng; 

b) Việc tổng kết phải bám sát các nội dung nhiệm vụ trong Nghị quyết số 

13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Chương trình hành 
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động số 08-CTr/TU, ngày 17/7/2002 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

thể; các văn bản của UBND tỉnh như: Chỉ thị số 06/2004/CT-UB ngày 

26/3/2004, Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 02/11/2020 tổ chức thực hiện 

Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 

09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 

IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Kế hoạch 

số 139/KH-UBND ngày 19/8/2020 về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-

2025 tỉnh Lạng Sơn; 

 c) Đánh giá đúng thực trạng của kinh tế tập thể để phát hiện những mô 

hình hiệu quả, cách làm hay, những yêu cầu mới, những bài học mới để có nhận 

thức nghiêm túc, đúng thực tế, khách quan, chỉ ra được những mặt đạt được, bài 

học kinh nghiệm; những mặt chưa đạt được và nguyên nhân; 

 d) Đề xuất những quan điểm, chủ trương, cơ chế chính sách, nhiệm vụ và 

giải pháp khả thi phù hợp với thực tiễn của địa phương trong giai đoạn tới; từ đó 

tác động tích cưc̣ tới nhận thức của xã hội về kinh tế tập thể và khắc phục những 

bất cập trong thực thi pháp luật, cơ chế chính sách về kinh tế tập thể; 

 đ) Lồng ghép các hoạt động tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW với các 

hoạt động tổng kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, bảo đảm tổng kết toàn 

diện, sâu sắc, đúng kế hoạch, hiệu quả và tiết kiệm. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔNG KẾT 

1. Nội dung tổng kết 

 a) Đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW: 

 - Đánh giá tình hình quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên 

và các tầng lớp Nhân dân về kinh tế tập thể theo các quan điểm của Nghị quyết 

số 13-NQ/TW; 

 - Đánh giá việc tổ chức, chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện các 

Chương trình, đề án, cơ chế chính sách đã đề ra của Quốc hội, Chính phủ, các 

Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về Nghị quyết Trung ương 5 khóa 

IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 

 - Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu 

trong Nghị quyết số 13-NQ/TW; Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 

17/7/2002 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương năm khóa IX về tiếp 

tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đến hết năm 2020 

(yêu cầu có số liệu so sánh năm 2001 với ước thực hiện đến hết năm 2021); 

 - Làm rõ nguyên nhân các mặt còn hạn chế, yếu kém; 

 - Rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực 

hiện; những cách làm hay, sáng tạo trong học tập, quán triệt và tổ chức chỉ đạo 

thực hiện; 
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 - Dự báo xu thế phát triển lĩnh vực kinh tế tập thể; 

 - Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển 

kinh tế tập thể cho giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

 - Nội dung báo cáo theo đề cương và hệ thống bảng biểu kèm theo Kế 

hoạch này. 

b) Cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đến hết năm 2021; chỉ đạo, đôn đốc và 

hướng dẫn các đơn vị tiến hành tổng kết, đảm bảo thống nhất, đồng bộ và kịp 

thời gian; 

c) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích 

xuất sắc trong đổi mới, phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2001 - 2021; 

d) Tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về kết quả thực hiện Nghị quyết.  

2. Hình thức, thời  gian tổng kết 

a) Cấp huyện 

- Hình thức tổ chức tổng kết: tùy theo điều kiện thực tiễn để lựa chọn 

hình thức tổ chức hội nghị tổng kết hoặc tổng kết qua báo cáo cho phù hợp; 

gắn với hoạt động biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong thực hiện đổi mới, phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2001 - 

2021; thời gian xong trước ngày 25/9/2021. 

- Thời gian hoàn thành báo cáo tổng kết, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trước ngày 14/9/2021. Báo cáo của các huyện, thành phố phải được Ban Thường 

vụ Huyện ủy, Thành ủy thông qua trước khi gửi. 

b) Cấp tỉnh 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Ban xây dựng Đảng, cơ quan 

đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và sở, ban, ngành 

tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách xây dựng báo cáo tổng kết 

thực hiện Nghị quyết theo lĩnh vực, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và đề 

xuất định hướng thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

gửi về ở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 14/9/2021; 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo tổng 

kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể giai đoạn 2001 - 2021 

trên địa bàn tỉnh, thời gian hoàn thành trước ngày 20/9/2021; 

- Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh không tổ 

chức hội nghị tổng kết; Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo báo cáo 

của Tỉnh ủy gửi Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10/10/2021, báo cáo Ban Chỉ 

đạo Trung ương  tổng kết 20 năm thực hiện  Nghị quyết Trung ương 5  khóa  IX về 

tiếp tuc̣ đổi mới, phát triển và nâng cao hiêụ quả kinh tế tâp̣ thể.  
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3. Mốc thời gian xây dựng báo cáo 

 Sử dụng số liệu tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bắt đầu từ 

thời điểm ngày 31/12/2001 đến thời điểm (số dự kiến) ngày 31/12/2021. 

4. Khen thưởng 

UBND các huyện, thành phố thực hiện khen thưởng theo thẩm quyền và 

đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết cấp huyện do ngân sách huyện đảm 

bảo. 

2. Kinh phí khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc 

thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ 

chức tổng kết đảm bảo đầy đủ nội dung, đúng kế hoạch, thời gian quy định tại Kế 

hoạch này. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị dự thảo Báo cáo 

tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể giai đoạn 2001 - 2021 trên 

địa bàn tỉnh; tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu gửi UBND tỉnh trước ngày 

30/9/2021; 

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hoạt động truyền thông 

về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể giai đoạn 2001 

- 2021; 

- Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập 

thể giai đoạn 2001 - 2021 tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng. 

2. Sở Nội vụ  

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

thẩm định hồ sơ khen thưởng, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng theo quy định. 

3. Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể giai đoạn 

2001 – 2021 trên địa bàn tỉnh. 

4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị 

quyết số 13-NQ/TW theo đúng thời gian quy định.  
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- Lựa chọn, hướng dẫn các tập thể, cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể giai đoạn 2001 – 

2021 hoàn thiện thủ tục khen thưởng theo đúng quy định. 

5. UBND các huyện, thành phố 

Xây dựng kế hoạch, báo cáo tổng kết và thực hiện tổng kết cấp huyện đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả, đúng thời gian quy định; khen thưởng, biểu dương các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 

về kinh tế tập thể giai đoạn 2001 – 2021. 

  6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban xây dựng Đảng của 

Tỉnh ủy, cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và sở, ban, ngành tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư bảo đảm thời gian quy định. 

 (Gửi kèm Kế hoạch này đề cương báo cáo tổng kết Nghị quyết số 13-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về kinh tế tập thể; hệ 

thống các bảng biểu)./. 
 

Nơi nhận:                                                                       
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Các Ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Ủy ban MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VTD). 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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