
LIEN MINH HQP TAC xA CQNG HOA xA HQI ciiU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Dc 1p  - Tir do - Htnh phüc 

Sô:/) 6/CTHD-LMHTXVN Ha Nç5i, ngày tháng 4 nárn 2020 

CH!fQNG TRINH HANH BONG 
Thiyc hin Nghj quyt Di hi dii biêu toãn quc Mt trn To quôc Vit Nam 

lan thir IX, nhiêm k5 2019-2024 

Thirc hin Nghj quyt Dai  hti di biu toàn quc Mt trn To quc Vit 
Nam 1.n thu IX, nhim kS'  2019 - 2024, Ban Chp hãnh Lien minh Hçrp tác xä 
Vit Nam xây dçrng và thirc hin Chucmg trInh hành dng vOi ni dung nhu sau: 

I. MIJC JMCH, YEU CAU 

- Ci.i th boa Nghj quy& Dai  hti  dai  biu toãn quc Mitt trn To quc Vit 
Nam 1n thu IX, nhim kST 2019 - 2024 thành chuo'ng trmnh hành dng c11 th d 
t chirc trin khai thijc hin dat  hiu qua cao nht trong toàn h thng Lien rninh 
HTX Vit Nam, gop phn hoàn thành Nghj quyt Dai  hi  dai  biu toàn quc 
Mtt trn T quc Vit Nam d ra. 

- Phi hçip gitia Mt trn To quc Vit Nam và các chcrc thành viên 
trong vic di mth, nãng cao hiu qua hoat dng cüa kinh th tp th& hçp tác xã 
va h thng Lien minh HTX Vit Nam, dáp irng yêu c.0 và nhim vi trong giai 
doan mâi, gop ph.n vào si,r nghip phát trin kinh t - xã hi, dam báo quc 
phông, an ninh... cüa dat nuâc. 

- Thirc hin Chuang trInh hành dng dam bão thit thrc, hiu qua, tránh 
phô trucmg, hInh thuc và dat  ducic miic dIch, nhim vii và giãi pháp d ra; dnh 
kS' 6 tháng, hang nàm có s kt, tng kt dánh giá kt qua trin khai thrc hin. 

II. NQI DUNG, NHIM VIJ VA GIAI iiA 

1. Diy m(rn/i tuyên truyn nhim nâng cao nhIn thá'c cüa ngithi dan và 
1, tI,ng ci, In/i trj v bàn ch4 co c/il liort ct3ng cáa HTX kilu mo'i, vai Ira và 
4i1 ich cüa kin/i il tçlp tJu HTX mang 4zi cho ihành viên, ntn kin!, tl- xii hi; 
tuyen truyn, i'mn d3ng phát triên kinh tê 4p the, HTX, nht là & các yang 
san, yang xa, yang dng bào dan c thili, s6, gop phân cüng c, tang cu'&ng, 
phát hay sá'c mznh doàn kIt dan tOe  xây drng và biio v To quôc Vit Nam xii 
hOi chá nghia. 

- Hang näm, xây dimg k hoach,  hiing dn cong tác tuyen truyn, thông 
tin trong toàn h thng; thu&ng xuyen phM hçip vci các ban, bô ngành, tinh üy, 
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UBND các cp, các c quan thông tn, báo chI dy manh  tuyên truyn v ththng 
1i chü triicYng cüa Dàng, chinh sách pháp 1ut cüa Nba nuc, nh.t là Nghj quyt 
Trung ucing 5, khóa IX v tip tiic di mfii, phát trin và nâng cao hiu qua kinh 
t tp th, K& 1un s 70-KL/TW, ngày 9/3/2020 cüa Bô ChInh trj v tiêp tiic 
thijc hin Nghj quy& Trung umg 5 khóa IX, Lust HTX 2012...; tuyên truyn v 
kinh th ttp th& HTX vâi ni dung, hInh thirc, cht 1uçng và hiu qua; dành 
ngun 1irc tuong x1rng cho hott dng tuyên truyn, truyn thông. 

- Hoàn thin và dua vào trin khai Du an liJng ditng Cong ngh thông tin 
nâng cao näng 1irc quàn 1, tu vn, h trq phát trin kinh t tp th, HTX cüa h 
thing Lien minh HTX Vit Nam, trong do có: Phn mm ph%ic vçi cho quân 1, 
diu hành; h thng ngân hang dtt 1iu v kinh t t.p th, HTX và h thng Lien 
minh HTX Vit Nam; san giao djch din tir kt ni cung cu san phm, djch v' 
cho các HTX, lien hip HTX... 

- Tuyên truyn, thông tin v Dii hOi  Dãng b các cp tin ti Dai  hi dji 
biu toàn quc ln thi.ir XIII cüa Dàng; các nghj quyt, chi thj cüa Dàng; du 
tranh, len an nhü'ng hành vi tiêu circ, nhüng nhiu, thiu thirc xay dirng trong 
x hôi; tip tuc trin khai Chi thj 05-CT/TW ngày 15/5/20 16 cüa B ChInh trt ye 
day manh  h9c tp và lam theo tu tithng, dao  dirc, phong cách H Chi Minh gn 
vói Nghj quyt Trung ucmg 4 (Khóa XII) v xây dçrng và chinh dn Dãng vào 
tmg vic lam cii th, cüng nhu di mâi phong cách, 1 1i cong tác, nâng cao 
hiu qua lam vic, vci phucing châm "Doàn k& - K cu0ng - Birt phá - Sang tao 
- Hiu qua". 

- T chirc tuyên truyn các ngày l hn cüa dat nuóc, cüa Mt trn To 
quc Vit Nam và cüa Lien minh HTX Vit Narn. 

- Trin khai xây dimg và t chüc thirc hin K hoach  tuyên truyn Dai  hi 
h tMng Lien minh HTX Vit Nam nhim kS'  2020-2025; tuyên truyn Ngh 
quyt Dai  hi  dai  biu Lien minh HTX Vit Nam lAn thcr VI, nhim kS'  2020-
2025. 

- Di mi và nâng cao chAt krng các c quan ngôn 1un cUa Lien minh 
HTX Vit Nam (Cng thông tin din tr Lien minh HTX Vit Nam; Tap  chI 
Kinh doanh...) 

- Phi hçp dAy manh  thông tin thông qua hi nghj, hi thâo, hi ch, 
din dan, cuc thi. ... trong nuóc và quc t. Trong dO, näm 2020, phM hçp vi 
Uy Ban Trung rnmg Mt trn T quc Vit Nam, H9c vin ChInh trj quc gia 
H ChI Minh, B K hoach  và DAu tu, Uy Ban Nhân dan tinh Ngh An t chOc 
Hti thâo "Tu tithng H ChI Minh v HTX" nhân dp k nim 130 nám Ngày 
sinh Chü tjch H ChI Minh (19/5/1890-19/5/2020); kt hçp vi khánh thành 
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Cong trInh "Hqp tác xã vâi Bác H" tai  xã Kim Lion, huyn Nam Dan, tinh 
Ngh An. 

2. Vmn d5ng can b3, viên chá'c và ngirô'i lao dng trong h lii ông Lien 
mini, HTX Vit Nam thi dua lao dng sang 4w, /h4rc hin thing 19'i mw lieu 
phál trkn kinh 11 41p th HTX, gop phn vào phdt tritn kinh tê - xii Iii, gifr 
vü'ng quJcp/thng, an ninh cüa dat n,thc 

- Vn dng can b, viOn chüc và ngi.thi lao dng trong h thng Lien minh 
HTX Vit Nam ra sirc thi dna thirc hin thing 1i Nghj quy& Dai  hi  dai  biOu 
Lien rninh HTX Vit Nam 1n thir V, thim kST 2016 - 2020; Xây dirng vâ trInh 
Ban BI thu D an t chirc Dai  hii h tMng LiOn minh HTX Vit Nam nhim kr 
2020 - 2025 và t chCrc trin khai Nghj quyt Dai  hi h thng Lien minh HTX 
Vit Nam nhim kr 2020 - 2025, trong do tp trung 4n dng và phát trin kinh 
th tp th& HTX. 

- TIch crc huing üng và trin khai thirc hin phong trào thi dua yêu 
rnthc do Dâng, Nhà nuâc phát dng; xây dirng K hoach phát dng phong trào 
thi dna yOu nuOc theo närn nhirn phát trin kinh t tp th& HTX nhanh và bn 
vtng, xây dirng h thng Lien minh HTX Vit Nam vü'ng manh,  gn vi vic 
phát dng các dçt thi dua ng.n ngày dt xu.t, 1p thành tich xut sc chào mmg 
K nim các ngày l lrn cüa Ngành, cüa Mt trn To quc Vit Nam, cüa dan 
tc. Djnh k' thixc hin vic bInh chçn, gi&i thiu, biu duang các mô hInh, din 
hInh, cách lam hay, sang tao,  hiu qua; t chirc các dçit xét tng, trao giâi thuông 
cho các tp th, cá nhân cO các giâi pháp, sang kin trong lao dng, san xut, 
kinh doanh có hiu qua trong phát trin kinh t tp th, HTX. Näm 2020 t chirc 
Dai hi Thi dua yêu nuâc Lien minh HTX Vit Nam 1n thir IV vâ L trao giãi 
thung Ngôi sao HTX Vit Nam Vietnam Co.op Star Awards. 

- TIch circ tham gia trin khai các cuc vn dng "Toàn dan doàn kt xây 
dirng nông thôn mâi, do thj van minh", "Ca nuic chung tay vi nguôi ngheo" và 
tháng cao dim "Vi ngui nghèo"..., g.n v&i tu vn, h trq v mi mt gi1ip các 
HTX n djnh d.0 ra cho san phm, tao  cong an vic lam n djnh, tang thu nhp 
cho thánh viên, nguii lao dng gop phAn xóa dói, giâm nghèo trong khu virc 
kinh t tp th, HTX, gop phAn vào phát trin kinh t, van hóa, xä hi, giü vtTrng 
an ninh chinh trj, trt tr an toàn xâ hôi. 

- Phi hçip chi dao,  trin khai t& cuc v.n dng "Ngui Vit Narn ixu 
tiên dung hang Vit Nam", nhm gop phn thuc dy phat trin san xut hang hóa 
trong các c sO kinh t tp th& HTX dam bâo cht luqng, giá câ, thm m và 
dáp 1rng thu cu, thj hiu tiêu dung cüa ngi.thi Vit. Trin khai t chuc thath 
cong Hi ch xüc tin thuang mai  cho các HTX hang näm tai  trung uang và dja 
phuang vi cht 1ung, hiu qua. 
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3. Tizy'c hin cháe náng d(zi din, báo v quyin và Iti ,'ch hip pliáp cüa 
thành viên, giám sat vàphán b&n  xâ hi;pJzbng clz6ng tham nhüng, 1dngphi 
thrc hành tilt kiêm. 

- Thu?ng xuyên tuyên truyn, vn dng can b, thành viên, ngithi lao 
dng trong khu v1rc kinh t tp th, HTX thrc hin t& duông 1i, chü tnxo'ng cüa 
Dáng, chInh sách pháp 1ut cüa Nhà ntróc; Thirc hin tM các quy ch, quy djnh 
cüa Lien minh HTX Vit Nam v phông chng tham nhQng, lang phi, thixc hành 
tit kim, nhu: Quy ch thirc hành tit kim, chng lang phi và phông chng 
tham nhüng cüa cc quan Lien minh HTX Vit Nam; Quy djnh cong tác kim tra, 
giám sat, giãi quyt khiu ni, th cáo và pháp ch cüa Lien minh HTX Vit 
Nam; Van ban chin chinh 1 1i lam vic vá thirc hin van hóa cong so... 

- Phát huy tinh chü dng cüa h thng Lien minh HTX Vit Nam trong 
vic th%rc hin tht chirc näng di din vâ bão v quyn và 1çi Ich hçp pháp cüa 
các thành viên thông qua Uy ban Kiin tra vá các dcn vi lien quan Lien mirih 
HTX Vit Nam giâi quyt nhing kin nghj, dé xuât, &m thi.r, khiêu ni cüa các 
HTX, thành viên HTX ye các vAn d lien quan trong hot dng san xuât, kinh 
doanh cüa HTX. Lien minh HTX tinh, thành ph chü dng tham mixu cho 1Jy 
ban nhân dan các tinh, thành ph djnh kS'  6 tháng, 01 näm ti chüc hi nghj di 
thoai vói các HTX và thành viên HTX. 

- Nm bt tInh hInh, thu thp thông tin, tp hp phán ánh tam Ui, nguyen 
v9ng và kin, kin nghj cüa các can b, thành viên và nguôi lao dng trong 
khu virc kinh t tp th, HTX. Djn.h k' ting hçip và báo cáo Ban thix&ng trirc I:Jy 
ban Trung 1wng Mt trn T quc Vit Nam các d xuAt, kin nghj cüa cir tn 
khu virc kinh t tp th, HTX v nhüng bAt cp cüa co ch, chInh sách d& vài 
HTX tai  các kS'  h9p Quc hi. Phi hcip vâi Mt trn T quc Vit Nam Va các 
thành viên khac thirc hin t& các hojt dng giám sat, phãn bin xã hi v nhüng 
vAn d lien quan dn can b, thành viên và ngithi lao dng trong khu virc kinh t 
tp th, HTX. 

4. Mo' r3ng và nâng cao /,iu qud, cI,t lu'png hoit d3ng dEi ngo(ii 
trong khu vrc kinh tl tIp the, HTX và di ngozi nhân dan. 

- DAy manh  và nâng cao näng hrc di ngoi và hi nhp quc t, khai 
thác có hiu qua các ngun 1irc tü các t chirc quc t, các t chirc phi chInh phü 
vá các t chüc khác phic vii cho phát trin kinh t tp th& HTX. 

- Phi hp vi Lien minh HTX quc t& Lien minh HTX quc t khu v'rc 
Châu A - Thai BInh Di.wng, Hip hi doanh nghip vüa và nhO th gii, Lien 
doàn HTX các nuóc, các t chirc quc t trong va ngoài mic t chüc và tham 
gia các hi thão, t9a dam, nghiên ciru v kinh t tp th& HTX. 
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- Thung xuyên 4n doug can b, thành viên và nguii lao dng trong 
khu vrc kinh t tp th& HTX thiic hin tht chü truclng dôi ngoi cüa Dãng, 
chInh sách ngoi giao cüa Nhà nuóc và boat dng d& ngoi nhân dan cüa M.t 
trn T quc Vit Nam trong các quan h hgp tác vi các dOi tác có yêu to nithc 
ngoài. M rng và nâng cao hiu qua, cht lucing hoat  dng di ngoi nh&m h 
trçi cho các HTX, lien hip HTX, các thành viên HTX phát trin san xut kinh 
doanh, m rng thj tnrng, tiOu th hang boa, san phm, cüng nhu nâng cao cht 
lucmg di ngü can b qua dào tao,  bi duOng rnióc ngoâi... 

- Djnh kS'  xây drng báo cáo v hoat dng cti ngoi; báo cáo thr?ing 
niên; báo cáo các mO hInh HTX các nuóc. 

5. Tang cw&ng cüng c to chá'c, dii möi ni dung, phwong thá'c, nâng 
cao hiu qua hoçit d5ng cáa h thEiig Lien minh HTX các clip, gop phlin vao 
hiu quO Iioçit d5ng cOa Mt trn tE qu6c Vit Nam, dOp Ong yêu cliu nhim 
vi frong giai do1,n mói 

- Di mri phucmg thüc và nâng cao nàng içrc lânh dao  cüa Dãng doàn, 
Ban chap hành, Ban Thithng v11, Thung trrc và hoat dng cüa co quan, don vj 
trVc thuc, tang cuing lien kt h thng Lien minh HTX Vit Narn. 

- Xây dimg và trin khai các ct an theo chi dao  cüa Thu thOng ChInh phii, 
nhu D an thành 1p và hoat ding Trung tam kim toán HTX trirc thuc Lien 
minh HTX Vit Nam; D an üng ding cOng ngh thông tin nâng cao nàng lc 
quân 1, tu van, h trg phát triên kinh t tp th, HTX; D an Di môi mô hInh 
hoat dng Qu5 H trq phát trin HTX ci1a Lien minh HTX Vit Nam; D an dào 
tao, bi du6ng nâng cao trInh d, nàng lic can b, viên chirc thuc h thng 
Lien minh HTX Vit Nam giai doan 2020 - 2024. 

- Nâng cao vj trI, vai trô cüa h thng Lien minh HTX Vit Nam, thirc 
hin t& vai trO tham mu'u cho Bang, Nba nuôc v co ch, chInh sách phát trin 
kinh t t.p th, HTX; vai trO nông c& trong phát trin kinh th tp th& HTX. 

- Di mâi nâng cao hiu qua cOng tác theo chcrc näng, nhim vii: Cong tác 
bao v quyn và igi ich hçp pháp; cong tác tuyên truyn; cOng tác tix vn, h trçl, 
dào tao  bi duO'ng, xiic tin thuong mai... 

- Tip tiic thirc hin có hiu qua D an xây dimg mô hInh HTX gn vôi 
chui giá trj trong pham vi cã nuôc. T chirc Din dan kinh t ttp th, HTX, Hi 
chç xüc tin thuong mai  hng näm cho các HTX. 

- Thuc hiên t6t cong tác dánh giá, quy hoach, dáo tao,  bôi dung, luân 
chuyn, d bat,  b nhirn, b trI can bO phü hp, dang th.m quyn. T chuc có 
cht luçing cong tác dâo tao,  tp hun, nâng cao trInh dO chuyen mon nghip vi 
dOi ngU can bO Lien minh HTX các cp, dáp lmg yeu cu nhirn vii duçic giao. 
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TMAN CHAP HANH 
CHCflt T!CH 

d báo cáo) 

III. TO CH1C THU'C HI1N 

1. Trên cci sâ Chucing trInh hành dng nay, Lien minh HTX tinh, thành 
ph, cac ban, don vj tnrc thuc chii c1ng xây drng k hoch hang näm phü hçp 
cht'rc näng, nhim v1.i và tInh hInh thrc th cüa dja phucmg, don v dam báo sir 
phi hçip thng nht, ch.t chê vâ hiu qua. 

2. Trung tam Thông tin - Tuyên truyn chü trI, dâu rni phi hçp Lien mirth 
HTX tinh, thành ph vâ các ban, don vj trçvc thuc Lien minh HTX Vit Nam t 
chüc trin khai, theo dôi, don dic, tng hçip tInh hInh, báo cáo kt qua thirc hin./. 

Noi nIthn- 
- Ban Thix&ng tn.rc UBTWMTTQVN; 
- Phó Thu tuóng Trjnh DInh Dung, 

Tnr&ng BCD DMPTKTTT, HTX; 
- Ban Kinh té Trung iiang; 
- Thu&ng trirc LMHTXVN; 
- Lien minh HTX tinh, thánh pho; 
- Các ban, don vi tru'c thuôc; 
- Liiu VT, TTTT. 

Nguyn NgQc Bão 
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