
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Về việc ban hành Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả 

hoạt động kế toán, kiểm toán trong các hợp tác xã trên địa bàn 

 tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập  ngày 29 tháng 3 năm 2011; 

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Nghị 

định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; 

Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật kiểm toán Nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật kiểm toán Nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định 1804/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

thướng Chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 
HTX giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán HTX và Liên hiệp HTX; 

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

Tài chính  về hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý sử dụng kinh phí chương trình 

hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2025; 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển 
kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh tại Tờ trình số 107/TTr-LM 
ngày 06/10/2022, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng 

lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong các hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. 
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Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo phát huy hiệu quả 

và đúng quy định. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Phan Thế Tuấn; 

- Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh:  

 + LĐVP, KTTH, NN, TTTT;  

 + Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

ĐỀ ÁN 
Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán,  

kiểm toán trong các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,  

giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

Phần thứ nhất 

SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
  

1. Căn cứ pháp lý pháp lý  

1.1 Văn bản của Trung ương 

Luật kiểm toán độc lập, số 67/2011/QH12, ngày 29 tháng 3 năm 2011; 

Luật HTX, số 23/2012/QH13, ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Luật kiểm toán Nhà nước, số 81/2015/QH13, ngày 24 tháng 6 năm 2015; 

Luật kế toán, số 88/2015/QH13, ngày 20 tháng 11 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kiểm toán Nhà nước, số 

55/2019/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2019; 

Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 Ban Chấp hành 

trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; 

Nghị định 193/2013/NĐ-CP, ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật HTX; Nghị định số 107/2017/NĐ-CP, 

ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 193/2013/NĐ-CP; 

Quyết định 1804/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 11 năm 2020, của Thủ tướng 

Chính phủ, về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai 

đoạn 2021 - 2025; 

Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 

Quyết định số 1318/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025; 

Thông tư số 24/2017/TT-BTC, ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ kế toán HTX và Liên hiệp HTX; 

Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT, ngày 19 tháng 2 năm 2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX; 

Thông tư số 124/2021/TT-BTC, ngày 30 tháng 12 năm 2021của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý sử dụng kinh phí chương trình hỗ trợ 

phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Quyết 

định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 
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1.2 Văn bản của tỉnh  

Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2018 của 

HĐND tỉnh Bắc Giang quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát 

triển HTX, Liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang; 

Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND, ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND 

tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số chính 

sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, Liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Nghị quyết số 

24/2018/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2018, của HĐND tỉnh Bắc Giang; 

Quyết định số 1802/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 8 năm 2021 của UBND 

tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 

HTX tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021 - 2025; 

Chương trình hành động số 375/CTr-UBND ngày 14/12/2020 của UBND 

tỉnh Bắc Giang thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủvề 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. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Hiện nay, 100% các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã 

chuyển đổi cơ cấu tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012; phần lớn các 

HTX đã thể hiện vai trò đầu tầu trong các chuỗi ngành hàng, đặc biệt là đối với 

các chuỗi giá trị nông sản. Đi cùng với sự phát triển về số lượng, hệ thống quản trị 

HTX từng bước được cải thiện và đã đạt được những tiến bộ nhất định. Báo cáo 

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

Chấp hành Đảng Bộ tỉnh Bắc Giang đã khẳng định HTX là đối tượng được ưu 

tiên tập trung đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức của thành viên, năng lực đội 

ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác kế toán. Về cơ bản các HTX đã ổn định 

mô hình tổ chức hoạt động; đã có đầy đủ Hội đồng quản trị (HĐQT), ban giám 

đốc (BGĐ), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và đội ngũ cán bộ kế toán điều 

hành hoạt động của HTX cơ bản theo các quy định hiện hành của pháp luật. Tuy 

nhiên, trên thực tế bộ máy tổ chức hoạt động của HTX mới chỉ đáp ứng đúng quy 

định của pháp luật, nhưng chưa đáp ứng tốt đối với yêu cầu sản xuất, cạnh tranh 

của thị trường. Nguyên nhân do số lượng cán bộ ít, độ tuổi cao và trình độ năng 

lực cán bộ, công nghệ, tài chính của HTX còn hạn chế. 

 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; UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành 

Chương trình hành động1, trong đó đã xác định phải “tăng cường năng lực quản 

trị, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, tiếp tục thành lập, phát triển các 

HTX, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh…”. Để đạt được mục tiêu 

này, hai nhóm vấn đề quan trọng nhất, cần có những giải pháp cụ thể là: (i) Bộ 

                                           
1 Chương trình hành động số 375/CTr-UBND, của UBND tỉnh Bắc Giang, ban hành ngày 14/12/2020. 
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máy quản trị HTX phải nâng cao năng lực tương đương với cán bộ điều hành 

các doanh nghiệp; (ii) Đồng thời đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán, kiểm toán 

phải thường xuyên cập nhật những quy định kế toán cũng như các cam kết quốc 

tế, phải thích ứng được với quá trình chuyển đổi số trong các HTX. Vì vậy, việc 

ban hành Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế 

toán, kiểm toán trong các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 

2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” là một yêu cầu bức thiết, nhằm mở 

rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động cho các HTX trong giai đoạn đến 

năm 2030.  Các vấn đề trên được đánh giá qua thực trạng sau: 

2.1 Thực trạng phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Tính đến 31/12/2021, tỉnh Bắc Giang có tổng số 949 HTX2, là tỉnh có số 

lượng HTX ở mức trung bình so với cả nước. Trong tổng số 949 HTX, có 610 

HTX nông nghiệp (chiếm 64% tổng số HTX), còn lại là các HTX hoạt động 

trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Theo kết quả khảo sát của Liên minh HTX tỉnh 

năm 2022, bình quân mỗi HTX phi nông nghiệp có từ 9 - 10 thành viên và HTX 

nông nghiệp có từ 17 - 18 thành viên; về kết quả hoạt động có khoảng 32% số 

HTX xếp loại khá, khoảng 55% số HTX xếp loại trung bình và khoảng 13% số 

HTX ở mức hoạt động yếu. 

2.2 Thực trạng công tác quản trị trong các hợp tác xã 

Theo báo cáo khảo sát của Liên minh HTX tỉnh ở hai nhóm HTX, gồm: (i) 

nhóm HTX hoạt động từ loại khá và (ii) nhóm HTX hoạt động ở mức trung bình, 

kết quả cho thấy: 

Về độ tuổi bình quân của lãnh đạo HTX hoạt động khá nằm trong khoảng 

từ 35 - 45, trong khi độ tuổi này của nhóm HTX hoạt động trung bình là 50-60 

tuổi; về trình độ học vấn, nhóm HTX hoạt động khá có gần 70% số cán bộ có 

trình độ Trung học phổ thông (THPT), trong khi nhóm HTX hoạt động trung 

bình chỉ có khoảng 50% số cán bộ có trình độ học vấn THPT.  

Về tình hình thực hiện các quy định của nhà nước về quản trị HTX trên 

địa bàn tỉnh: theo báo cáo của các HTX, 100% số HTX có điều lệ hoạt động và 

phương án sản xuất kinh doanh (SXKD). Tuy nhiên, cơ bản phương án SXKD 

chưa được sử dụng vào thực tế. Phần nhiều các HTX có phương án mang tính 

chất lý thuyết, nhưng không thực hiện. 

Đối với những vấn đề mới trong quản trị HTX như: chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ cao (CNC) vào quản trị, thương mại điện tử… là những vấn đề 

mà cán bộ quản lý chưa nắm bắt được. Theo kết quả khảo sát, chỉ có khoảng 

10% số cán bộ hiểu về những nội dung này và ứng dụng vào trong thực tế sản 

xuất, kinh doanh. Đặc biệt nhất là vấn đề chuyển đổi số, hầu hết các HTX đều 

không nắm được, chỉ có khoảng 20% số cán bộ từng nghe đến, nhưng không 

hiểu rõ thế nào là chuyển đổi số, nhất là đối với nhón HTX loại Trung bình và 

yếu, cơ bản là chưa hiểu về chuyển đổi số trong HTX. 

 

                                           
2 Trong đó có 181 HTX đang ngừng hoạt động chờ giải thể. 
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2.3 Thực trạng hoạt động kế toán hợp tác xã 

Đặc điểm chung của các HTX trong tỉnh là có rất ít cán bộ chuyên môn 

làm công tác kế toán, thủy quỹ, kho… Bình quân, mỗi HTX hiện chỉ có 1,5 nhân 

công làm công tác kế toán, bao gồm cả hoạt động thủ quỹ, xuất nhập kho, kế 

toán ngân hàng… với độ tuổi bình quân từ 35 - 40 tuổi. Thực tế khảo sát tại các 

HTX cho thấy, do quy mô hoạt động nhỏ, nhiều HTX chỉ có 01 kế toán làm 

kiêm hoạt động hành chính quản trị và nhiều hoạt động khác. Vì vậy, công tác 

kế toán không được đầu tư đúng mức về nhân lực con người, dẫn đến tình trạng 

nhiều HTX không thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, nhóm HTX hoạt động khá có 65% số 

HTX có đầy đủ sổ kế toán theo quy định và có 15% số HTX có sử dụng phần 

mềm kế toàn và thực hiện tốt mọi hoạt động kế toán. Đối với nhóm HTX hoạt 

động trung bình, chỉ có gần 36% có đầy đủ sổ kế toán và ghi chép đúng quy 

định, còn lại trên 64% số HTX không thực hiện ghi chép kế toán đúng quy định 

của Nhà nước và có đến trên 85% số HTX chưa sử dụng phần mềm kế toán 

máy. Đây là một trong những hạn chế lớn đối với hoạt động kế toán HTX trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay. 

Theo quy định của ngành thuế, từ tháng 7/2022 các HTX phải sử dụng 

hóa đơn điện tử và khai báo thuế trực tuyến (online), tuy nhiêm vẫn còn gần 

15% số HTX chưa thực hiện được quy định này với nhiều lý do khác nhau, 

trong đó có lý do là HTX đang dừng hoạt động, hoặc đang hoạt động kém hiệu 

quả… thậm chí là có HTX còn chưa tìm được cán bộ để thực hiện các hoạt động 

khai báo thuế, làm hóa đơn điện tử theo đúng quy định - thuộc nhóm HTX hoạt 

động yếu, chưa tiếp cận được với công nghệ hiện đại. 

2.4 Thực trạng hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ hợp tác xã 

Đánh giá về hoạt động kiểm toán, kiểm soát trong các HTX trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang cho thấy: gần 40% số HTX loại khá trở lên có hoạt động kiểm 

soát hàng năm (thực chất chỉ có 7% hoạt động kiểm soát đúng quy định), gần 

60% số hoạt động kiểm soát chiếu lệ, làm cho có (không kiểm soát được gì). Đối 

với số HTX hoạt động trung bình trở xuống, hoạt động kiểm soát càng mờ nhạt.  

Nhìn chung, hoạt động kiểm soát và kiểm toán đối với HTX nhiều năm qua 

chưa được quan tâm đúng mức, các HTX cũng không thực hiện đầy đủ quy định 

của Nhà nước về kiểm soát nội bộ trong HTX. Kết quả khảo sát cho thấy, chưa có 

HTX có phần mềm riêng về công tác kiểm soát HTX và trong 05 năm gần đây 

chưa có HTX nào thực hiện việc kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước. Đây là 

một thực tế chung với tình hình phát triển HTX ở Việt Nam và cũng đang diễn ra 

trên thực tế phát triển các HTX tỉnh Bắc Giang. 

Xuất phát từ các căn cứ pháp lý và thực trạng trên, việc xây dựng và ban 

hành Đề án là cần thiết, phù hợp với quy định pháp luật, thực tiễn của quá trình 

phát triển các Hợp tác xã. 
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Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN 

 I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu tổng quát 

Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, điều hành hợp tác xã phù hợp với Luật 

HTX; từng bước chuyển đổi số trong các hoạt động quản trị HTX; đồng thời 

nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong HTX phù hợp với các quy 

định hiện hành của Nhà nước và các cam kết của Việt Nam tham gia các Hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới (FTA); góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu số 

hóa về HTX để Liên minh HTX tỉnh và các cơ quan Nhà nước liên quan thực 

hiện tốt công tác quản lý, hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, điều hành HTX thông qua việc tập 

huấn Luật HTX mới, quản trị HTX, tập huấn về kế toán, kiểm toán đối với cán 

bộ và Ban kiểm soát (kiểm soát viên) trong các HTX; 

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong HTX thông qua việc hỗ trợ phần 

mềm quản lý các quỹ trong HTX, quản lý nguồn vốn, tài sản (đặc biệt là tài sản 

không chia), phần mềm báo cáo theo các quy định hiện hành của Nhà nước, 

phầm mềm kế toán và các phần mềm quản lý chuyên dụng khác; 

- Chuẩn hóa các hoạt động quản trị, kế toán, kiểm toán trong HTX dựa 

trên việc xây dựng sổ tay quản trị HTX, kế toán HTX và kiểm toán HTX; 

- Từ bước minh bạch hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX thông 

qua việc hỗ trợ công tác kiểm toán độc lập, kiểm soát nội bộ định kỳ trong HTX; 

- Phấn đấu đến năm 2025: 

 (1) 100% số cán bộ là thành viên HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát của các 

HTX tham gia thực hiện đề án được tập huấn về Luật HTX mới;   

 (2) 100% số các HTX tham gia thực hiện đề án thực hiện đúng các quy 

quy định của nhà nước3 về việc trích lập các loại quỹ bắt buộc khi phân phối thu 

nhập của hợp tác xã;  

 (3) 100% số HTX tham gia thực hiện đề án có ứng dụng một trong các 

phần mềm về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX như: 

phần mềm kế toán, phần mềm quản lý sản xuất, phần mềm bán hàng; phần mềm 

truy suất nguồn gốc và các phần mềm quản lý khác…; 

 (4) 100% các HTX tham gia thực hiện đề án thực hiện xây dựng lập các 

báo cáo kế toán, báo cáo thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành; 

(5) 100% số các Ban kiểm soát/kiểm soát viên của các HTX tham gia thực 

hiện đề án được bồi dưỡng, tập huấn quy định về kiểm soát nội bộ trong các HTX; 

(6) Xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện đề án làm cơ sở để Chủ tịch UBND 

tỉnh quyết định thực hiện các nội dung đề án giai đoạn 2026-2030. 

 

                                           
3 Điều 46 Luật HTX 2012; Điều 21 Thông tư 83/2015/BTC của Bộ Tài Chính. 
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- Phấn đấu đến năm 2030: 

 (1) Mở rộng gấp 2 lần số cán bộ là thành viên HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm 

soát của các HTX trên địa bàn toàn tỉnh được được tập huấn về Luật HTX mới; 

 (2) 100% số các HTX tham gia thực hiện đề án thực hiện đúng các quy 

quy định của nhà nước về việc trích lập các loại quỹ bắt buộc khi phân phối thu 

nhập của hợp tác xã; 

 (3) Mở rộng gấp 02 lần số HTX tham gia thực hiện đề án có ứng dụng 

một trong các phần mềm về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 

của HTX như: phần mềm kế toán, phần mềm quản lý sản xuất, phần mềm bán 

hàng; phần mềm truy suất nguồn gốc và các phần mềm quản lý khác…; 

 (4) Mở rộng gấp 02 lần số HTX tham gia thực hiện đề án và có thực hiện 

xây dựng lập các báo cáo kế toán, báo cáo thuế đầy đủ theo quy định của pháp 

luật hiện hành; 

(5) Mở rộng gấp 02 lần số các Ban kiểm soát/kiểm soát viên của các HTX 

được tham gia thực hiện đề án và được bồi dưỡng, tập huấn quy định về kiểm 

soát nội bộ trong các HTX; 

 (6) Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện đề án làm cơ sở để Chủ tịch UBND 

tỉnh quyết định nhân rộng kết quả thực hiện đề án giai đoạn tiếp theo. 

 3. Đối tượng của đề án 

Các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hoạt động theo Luật Hợp tác xã có 

nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, kiểm soát và công tác kế toán, 

kiểm toán theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

4. Phạm vi của đề án 

- Về không gian: các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

- Về thời gian: thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

 II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

1. Nâng cao năng lực quản trị trong các hợp tác xã 

1.1 Tập huấn nâng cao năng lực quản trị trong các hợp tác xã 

- Đối tượng thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát (kiểm 

soát viên) của các HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.   

- Nội dung thực hiện: ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua tài 

liệu, chi phí đi lại từ trụ sở đến nơi học tập (trừ vé máy bay), chi phí tổ chức các 

lớp học; hỗ trợ 90% kinh phí ăn, nghỉ của học viên. Mục đích tập huấn nhằm giới 

thiệu các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả 

hoạt động quản trị điều hành của HTX; hướng dẫn các kỹ năng xây dựng phương án 

hoạt động sản xuất kinh doanh; kỹ năng cần lưu ý khi thực hiện đàm phán mở rộng thị 

trường (trong nước, quốc tế), ký kết hợp đồng kinh tế… 

- Quy mô thực hiện: mỗi năm tổ chức 01 lớp tập huấn với quy mô 60 học 

viên. Thời gian mỗi lớp 05 ngày, trong đó 02 ngày học lý thuyết, 03 ngày đi 

thực hành và học tập kinh nghiệm. 
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- Thời gian, kinh phí thực hiện:  

+ Giai đoạn 2023-2025:  

Tổng kinh phí thực hiện là: 479.340.000 đồng. Trong đó,  

Ngân sách Nhà nước là: 444.540.000 đồng. 

Vốn đối ứng của HTX là: 34.800.000 đồng. 

+ Giai đoạn 2026-2030: trên cơ sở báo cáo sơ kết thực hiện đề án. Chủ 

tịch UBND tỉnh sẽ quyết định tiếp tục bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

1.2 Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng 

lực quản trị điều hành trong các hợp tác xã 

- Đối tượng thực hiện: các HTX trên địa bàn tỉnh hoạt động trong các lĩnh 

vực: trồng cây ăn quả; trồng, chế biến các sản phẩm từ cây dược liệu; sản xuất 

rau, hoa các loại trong nhà màng; sản xuất, tiêu thụ mì ống, mì sợi và các sản 

phẩm tương tự; chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt. 

- Nội dung thực hiện: nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí ứng dụng phần mềm 

(app) phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của 

HTX, tối đa không quá 50 triệu đồng/HTX. Nội dung hỗ trợ HTX: số hóa các 

quy trình quản lý tổ chức bộ máy; xây dựng, quản lý kế hoạch sản xuất kinh 

doanh; số hóa vùng sản xuất tạo điều kiện đề nghị cấp mã vùng sản xuất; quản 

lý bán hàng, thu mua các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh... 

- Quy mô thực hiện: mỗi năm thực hiện hỗ trợ 10 HTX ứng dụng phần 

mềm (app) phục vụ công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.  

- Thời gian, kinh phí thực hiện:  

+ Giai đoạn 2023-2025:  

Tổng kinh phí thực hiện là: 1.500.000.000 đồng. Trong đó,  

Ngân sách Nhà nước là: 1.500.000.000 đồng. 

Vốn đối ứng của HTX là: 0 đồng. 

+ Giai đoạn 2026-2030: trên cơ sở báo cáo sơ kết thực hiện đề án. Chủ 

tịch UBND tỉnh sẽ quyết định tiếp tục bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

1.3 Hỗ trợ xây dựng Sổ tay nâng cao năng lực quản trị HTX 

- Đối tượng thực hiện: bộ sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ quản trị HTX phục 

vụ tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Nội dung thực hiện: ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí biên soạn, in, 

phát hành sổ tay. Nội dung sổ tay gồm: xây dựng và ban hành sổ tay về luật HTX 

mới áp dụng trong điều kiện tỉnh Bắc Giang; các cam kết trong các hiệp định mậu 

dịch tự do, đặc biệt là hiệp định mậu dịch tự do thế hệ mới đối với các HTX… 

- Quy mô thực hiện: xây dựng một bộ sổ tay và nhân bản thành 1.000 

cuốn để phục vụ hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Thời gian, kinh phí thực hiện:  

+ Giai đoạn 2023-2025:  

Tổng kinh phí thực hiện là: 150.000.000 đồng. Trong đó,  
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Ngân sách Nhà nước là: 150.000.000 đồng. 

Vốn đối ứng của HTX là: 0 đồng. 

+ Giai đoạn 2026-2030: trên cơ sở báo cáo sơ kết thực hiện đề án. Chủ 

tịch UBND tỉnh sẽ quyết định tiếp tục bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán trong các hợp tác xã 

2.1 Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ hoạt động kế toán trong các HTX  

- Đối tượng thực hiện: Ban Giám đốc, cán bộ làm công tác kế toán, trong 

các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

- Nội dung thực hiện: ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua tài 

liệu, chi phí đi lại từ trụ sở đến nơi học tập (trừ vé máy bay), chi phí tổ chức các 

lớp học; hỗ trợ 90% kinh phí ăn, nghỉ của học viên. Nội dung các lớp tập huấn 

mở các khóa tập huấn gồm: Luật HTX hiện hành; cơ chế quản lý và sử dụng tài 

sản không chia trong các HTX; chế độ kế toán mới theo các quy định hiện hành; 

khai báo thuế và các quy định mới về thuế; những quy định khác có liên quan 

đến trách nhiệm pháp lý của cán bộ kế toán trong các HTX… 

- Quy mô thực hiện: mỗi năm tổ chức 01 lớp tập huấn với quy mô 60 học 

viên. Thời gian mỗi lớp 05 ngày, trong đó 02 ngày học lý thuyết, 03 ngày đi 

thực hành và học tập kinh nghiệm. 

- Thời gian, kinh phí thực hiện:  

+ Giai đoạn 2023-2025:  

Tổng kinh phí thực hiện là: 479.340.000 đồng. Trong đó,  

Ngân sách Nhà nước là: 444.540.000 đồng. 

Vốn đối ứng của HTX là: 34.800.000 đồng. 

+ Giai đoạn 2026-2030: trên cơ sở báo cáo sơ kết thực hiện đề án. Chủ 

tịch UBND tỉnh sẽ quyết định tiếp tục bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động kế toán HTX 

- Đối tượng thực hiện: các HTX trên địa bàn tỉnh hoạt động theo Luật HTX. 

Ưu tiên lựa chọn các HTX được đánh giá hoạt động từ mức trung bình trở lên 

theo bộ tiêu chí của Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/2/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

- Nội dung thực hiện: hỗ trợ, khuyến khích các HTX sử dụng các phần 

mềm kế toán để thực hiện nghiệp vụ kế toán trong hợp tác xã. Ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 100% kinh phí mua bản quyền phần mềm và thiết bị chữ ký số trong 

03 năm, tối đa không quá 10 triệu/HTX. 

- Quy mô thực hiện: mỗi năm lựa chọn thực hiện hỗ trợ cho 10 HTX trên 

địa bàn tỉnh.  

- Thời gian, kinh phí thực hiện: 

+ Giai đoạn 2023-2025:  

Tổng kinh phí thực hiện là: 300.000.000 đồng. Trong đó,  

Ngân sách Nhà nước là: 300.000.000 đồng. 
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Vốn đối ứng của HTX là: 0 đồng. 

+ Giai đoạn 2026-2030: trên cơ sở báo cáo sơ kết thực hiện đề án. Chủ 

tịch UBND tỉnh sẽ quyết định tiếp tục bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

2.3 Hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện nghiệp vụ hoạt động kế toán 

trong HTX 

- Đối tượng thực hiện: các HTX trên địa bàn tỉnh hoạt động theo Luật HTX. 

Ưu tiên các HTX mới thành lập, hoặc HTX được đánh giá hoạt động từ mức 

trung bình trở xuống theo bộ tiêu chí của Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT ngày 

19/2/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Nội dung thực hiện: ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí thuê tư vấn 

hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ kế toán thường xuyên cho HTX trong thời gian 03 

năm. Mức hỗ trợ không quá 50% mức hỗ trợ thu hút lao động trẻ có trình độ 

chuyên môn về làm việc tại HTX. 

- Quy mô thực hiện: mỗi năm hỗ trợ thí điểm cho 10 HTX. 

- Thời gian, kinh phí thực hiện:  

+ Giai đoạn 2023-2025:  

Tổng kinh phí thực hiện là: 2.948.400.000 đồng. Trong đó,  

Ngân sách Nhà nước là: 2.948.400.000 đồng.  

Vốn đối ứng của HTX là: 0 đồng. 

+ Giai đoạn 2026-2030: trên cơ sở báo cáo sơ kết thực hiện đề án. Chủ 

tịch UBND tỉnh sẽ quyết định tiếp tục bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm toán, kiểm soát nội bộ trong các 

hợp tác xã 

3.1 Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả hoạt động soát nội bộ, 

kiểm toán HTX 

- Đối tượng thực hiện: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (hoặc kiểm soát 

viên), cán bộ quản lý HTX và thành viên HTX của các HTX trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang. 

- Nội dung thực hiện: ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua tài 

liệu, chi phí đi lại từ trụ sở đến nơi học tập (trừ vé máy bay), chi phí tổ chức các 

lớp học; hỗ trợ 90% kinh phí ăn, nghỉ của học viên. Nội dung các lớp tập huấn 

gồm: quy định mới của Nhà nước đối với hoạt động kiểm toán trong HTX; quy 

định mới của Nhà nước và ý nghĩa của hoạt động kiểm soát nội bộ trong HTX; 

quy định kiểm soát nội bộ và báo cáo minh bạch hóa các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của HTX… 

- Quy mô thực hiện: mỗi năm tổ chức 01 lớp tập huấn với quy mô 60 học 

viên. Thời gian mỗi lớp 05 ngày, trong đó 02 ngày học lý thuyết, 03 ngày đi 

thực hành và học tập kinh nghiệm. 

- Thời gian, kinh phí thực hiện:  

+ Giai đoạn 2023-2025:  

Tổng kinh phí thực hiện là: 479.340.000 đồng. Trong đó,  

Ngân sách Nhà nước là: 444.540.000 đồng. 
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Vốn đối ứng của HTX là: 34.800.000 đồng. 

+ Giai đoạn 2026-2030: trên cơ sở báo cáo sơ kết thực hiện đề án. Chủ 

tịch UBND tỉnh sẽ quyết định tiếp tục bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

3.2 Nâng cao năng lực kiểm toán và kiểm soát nội bộ đối với hợp tác xã 

a. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình HTX điểm tổ chức hoạt động kiểm 

soát nội bộ HTX đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của Luật HTX. 

Tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình HTX điểm tổ chức hoạt động kiểm soát 

nội bộ HTX đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của Luật HTX. 

- Đối tượng thực hiện: các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hoạt động 

theo luật HTX.  

- Nội dung thực hiện: nhà nước hỗ trợ 100% chi phí thuê tư vấn, chuyên 

gia hỗ trợ thực hiện, thiết lập hồ sơ, báo cáo kiểm soát nội hoạt động của HTX 

cuối năm nhằm mục đích làm mô hình điểm cho các HTX khác học tập, nhân 

rộng. Kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 20.000.000 đồng/HTX. 

- Quy mô thực hiện: thực hiện hỗ trợ 5 HTX trên địa bàn tỉnh xây dựng, 

thiết lập hồ sơ kiểm soát nội bộ hoạt động cuối năm của HTX. 

- Thời gian, kinh phí thực hiện:  

+ Giai đoạn 2023-2025:  

Tổng kinh phí thực hiện là: 100.000.000 đồng. Trong đó,  

Ngân sách Nhà nước là: 100.000.000 đồng. 

Vốn đối ứng của HTX là: 0 đồng. 

+ Giai đoạn 2026-2030: trên cơ sở báo cáo sơ kết thực hiện đề án. Chủ 

tịch UBND tỉnh sẽ quyết định tiếp tục bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

b. Thử nghiệm hỗ trợ thực hiện kiểm toán độc lập cho các HTX. 

- Đối tượng thực hiện: các HTX trên địa bàn tỉnh hoạt động theo Luật 

HTX có nhu cầu thực hiện kiểm toán độc lập hoạt động của HTX. 

- Nội dung thực hiện: nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện kiểm toán 

độc lập hoạt động của HTX, kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 100.000.000 

đồng/HTX. Nội dung thực hiện gồm: Hỗ trợ HTX xây dựng các sổ sách, quy 

trình quản lý và các nội dung khác theo quy định hiện hành của Nhà nước; hỗ 

trợ cán bộ quản lý HTX về nghiệp vụ quản lý HTX - theo hình thức cầm tay chỉ 

việc trực tiếp; minh bạch thông tin của HTX để tạo lòng tin với thành viên… 

- Quy mô thực hiện: trên cơ sở đăng ký của các HTX, lựa chọn 02 HTX 

tham gia thực hiện đề án. 

- Thời gian, kinh phí thực hiện:  

+ Giai đoạn 2023-2025:  

Tổng kinh phí thực hiện là 200.000.000 đồng. Trong đó,  

Ngân sách Nhà nước là: 200.000.000 đồng. 

Vốn đối ứng của HTX là: 0 đồng. 

+ Giai đoạn 2026-2030: trên cơ sở báo cáo sơ kết thực hiện đề án. Chủ 
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tịch UBND tỉnh sẽ quyết định tiếp tục bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

3.3. Hỗ trợ xây dựng Sổ tay hướng dẫn hoạt động kiểm toán, kiểm soát 

nội bộ hợp tác xã 

- Đối tượng thực hiện: bộ sổ tay hướng dẫn hoạt động kiểm soát nội bộ, 

chế độ kiểm toán phục vụ tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Nội dung thực hiện: ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí biên soạn, 

xây dựng sổ tay hướng dẫn hoạt động kiểm soát nội bộ, chế độ kiểm toán cho 

HTX. Nội dung sổ tay gồm: hướng dẫn hoạt động kiểm soát nội bộ đối với HTX 

của tỉnh Bắc Giang; hướng dẫn xây dựng mẫu báo cáo kiểm soát nội bộ đối với 

HTX của tỉnh Bắc Giang; hướng dẫn những quy định về kiểm toán độc lập, 

kiểm toán Nhà nước đối với HTX của tỉnh Bắc Giang. 

- Quy mô thực hiện: xây dựng một bộ sổ tay và nhân bản thành 1.000 

cuốn để phục vụ hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

- Thời gian, kinh phí thực hiện:  

+ Giai đoạn 2023-2025:  

Tổng kinh phí thực hiện là: 150.000.000 đồng. Trong đó,  

Ngân sách Nhà nước là: 150.000.000 đồng. 

Vốn đối ứng của HTX là: 0 đồng. 

+ Giai đoạn 2026-2030: trên cơ sở báo cáo sơ kết thực hiện đề án. Chủ 

tịch UBND tỉnh sẽ quyết định tiếp tục bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

4. Tổ chức các hội nghị triển khai, sơ kết đề án 

- Nội dung thực hiện: ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí tổ chức 

các hội nghị triển khai, sơ kết thực hiện đề án. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 91.400.000 đồng. Trong đó, 

+ Ngân sách nhà nước: 91.400.000 đồng. 

- Thời gian thực hiện: 03 năm, từ 2023-2025. 

5. Quản lý chung đề án 

- Nội dung thực hiện: hỗ trợ không quá 3% kinh phí ngân sách nhà nước hỗ 

trợ để triển khai đề án, gồm: khảo sát, lựa chọn mô hình, tổ chức thực hiện, quản 

lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, quyết toán và chi khác. 

- Tổng kinh phí thực hiện: 209.000.000 đồng. Trong đó:  

+ Ngân sách nhà nước: 209.000.000 đồng. 

- Thời gian thực hiện: 05 năm, từ 2023-2027. 

6. Nguồn vốn, kinh phí thực hiện đề án 

6.1 Nguồn vốn thực hiện đề án 

Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và vốn đối ứng của các HTX tham gia 

thực hiện đề án. 

6.2 Tổng kinh phí, phân kỳ kinh phí thực hiện đề án 

- Tổng kinh phí thực hiện đề án là: 7.286.820.000 đồng. 
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Trong đó, 

Nguồn ngân sách nhà nước: 7.182.420.000 đồng. 

Nguồn đối ứng của HTX:       104.400.000 đồng. 

- Phân kỳ kinh phí thực hiện đề án: 

+ Năm 2023: 

Kinh phí thực hiện đề án là: 1.061.240.000 đồng. Trong đó, 

Nguồn ngân sách nhà nước: 1.026.440.000 đồng. 

Nguồn đối ứng của HTX:         34.800.000 đồng. 

+ Năm 2024: 

Kinh phí thực hiện đề án là: 2.403.4440.000 đồng. Trong đó, 

Nguồn ngân sách nhà nước: 2.368.640.000 đồng. 

Nguồn đối ứng của HTX:          34.800.000 đồng. 

+ Năm 2025: 

Kinh phí thực hiện đề án là: 2.809.940.000 đồng. Trong đó, 

Nguồn ngân sách nhà nước: 2.775.140.000 đồng. 

Nguồn đối ứng của HTX:          34.800.000 đồng. 

+ Năm 2026 (thực hiện nội dung “Hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện nghiệp 

vụ hoạt động kế toán trong HTX” và “quản lý đề án” đã triển khai còn chưa xong 

tại năm 2024, 2025): 

Kinh phí thực hiện đề án là: 674.800.000 đồng. Trong đó, 

Nguồn ngân sách nhà nước: 674.800.000 đồng. 

Nguồn đối ứng của HTX: 0 đồng. 

+ Năm 2027 (thực hiện nội dung “Hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện 

nghiệp vụ hoạt động kế toán trong HTX” và “quản lý đề án”đã triển khai còn chưa 

xong tại năm  2025): 

Kinh phí thực hiện đề án là: 337.400.000 đồng. Trong đó, 

Nguồn ngân sách nhà nước: 337.400.000 đồng. 

Nguồn đối ứng của HTX: 0 đồng. 

III. HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN 

1. Hiệu quả kinh tế 

Thực hiện đề án sẽ hỗ trợ các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh 

công cuộc chuyển đổi số, thích ứng với xu thế phát triển chung, kiểm soát tốt hơn 

hoạt động sản xuất kinh doanh; tiết kiệm tối đa chi phí cho mọi quy trình sản 

xuất, kinh doanh của HTX; nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường cho các 

HTX; tạo nền tảng cho các HTX xây dựng quy trình sản xuất chuẩn, xây dựng các 

chuỗi cung ứng sản phẩm theo tiêu chuẩn, xây dựng chiến lược phát triển thị 

trường và những nội dung khác… Từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh 

của HTX trong ngắn hạng và dài hạn. 
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2. Hiệu quả xã hội 

Thực hiện đề án sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế cho những HTX tham 

gia đề án. Từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích các HTX khác trên địa bàn 

tỉnh tích cực nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm 

toán trong các HTX. 

Nâng cao năng lực và khuyến khích kiểm toán nội bộ HTX sẽ giúp cho 

các HTX quản trị tốt hơn mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời tạo 

niềm tin cho các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh thông qua việc minh bạch mọi 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX. Đây là điều kiện rất quan trọng để xây 

dựng những chuỗi giá trị sản phẩm có giá trị cao và phát triển bền vững. 

3. Hiệu quả môi trường 

Nâng cao hiệu quả quản trị, kế toán HTX sẽ giúp cho các HTX trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang định hướng vào những mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, 

kinh tế chia sẻ nhằm giảm thiểu rủi ro, đồng thời có thể bảo vệ môi trường. 

Đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị số… trong các HTX tham gia thực hiện 

đề án sẽ góp phần kiểm soát tốt nguyên liệu đầu vào, sử dụng hợp lý phế thải 

đầu ra đồng thời có thể giúp các HTX lựa chọn những nguyên liệu có thể tái tạo, 

nguyên liệu thân thiện môi trường… Từ đó góp phần bảo vệ môi trường sống, 

môi trường sản xuất trong khu vực hoạt động của HTX. 

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang 

Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án; xây dựng tiêu chí, 

hướng dẫn lựa chọn các HTX tham gia thực hiện đề án; giám sát các HTX được 

lựa chọn thực hiện đề án trong quá trình thực hiện các nội dung theo kế hoạch 

của đề án; đánh giá, nghiệm thu đề án nhằm đảm bảo đề án thực hiện đúng kế 

hoạch, hiệu quả và đúng các quy định của nhà nước. 

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công Thương, Sở 

Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thành phố (có HTX tham gia thực 

hiện đề án) và các cơ quan chức năng kiểm soát nội dung hỗ trợ của đề án. Đảm 

bảo quy định cùng một thời điểm mỗi HTX không được nhận đồng thời cùng 

một nội dung hỗ trợ từ nhiều chương trình, đề án, chính sách có sử dụng ngân 

sách Nhà nước. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổng hợp nhu cầu sử dụng kinh 

phí hàng năm, cân đối nguồn kinh phí để hỗ trợ thực hiện đề án từ nguồn ngân 

sách Trung ương và ngân sách hàng năm của tỉnh Bắc Giang. 

Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Sở Tài Chính, Cục Thuế tỉnh tham gia 

đánh giá kết quả sơ kết thực hiện đề án sau khi kết thúc đề án, làm cơ sở đề xuất, tham 

mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định triển khai thực hiện đề án đến năm 2030.  
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3. Sở Tài Chính 

Sở Tài chính Chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tham mưu UBND 

tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện các nội dung của đề án; phối hợp với Liên 

minh HTX tỉnh ban hành hướng dẫn liên ngành về thủ tục thanh, quyết toán 

nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ thực hiện đề án.  

Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh 

tham gia đánh giá kết quả sơ kết thực hiện đề án, làm cơ sở đề xuất, tham mưu 

cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định triển khai thực hiện đề án đến năm 2030. 

4. Cục Thuế tỉnh 

Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các HTX 

thực hiện các nghiệp vụ báo cáo, kê khai, nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

5. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội khác  

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công có trách 

nhiệm phối hợp với Liên minh HTX tỉnh trong quá trình thực hiện đề án, đảm 

bảo đúng quy trình và hiệu quả của đề án. 

7. UBND huyện, thành phố  

Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh triển khai, giới thiệu HTX tham gia 

thực hiện đề án; hướng dẫn các HTX được lựa chọn triển khai thực hiện đề án 

đúng nội dung, kế hoạch; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra 

việc thực hiện đề án tại các HTX trên địa bàn. 

Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Cục 

Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan đánh giá kết quả thực hiện đề án làm cơ sở đề xuất, 

tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định triển khai thực hiện đề án đến năm 2030.  

8. HTX tham gia thực hiện đề án 

Căn cứ vào nội dung hỗ trợ được phê duyệt, xây dựng phương án, kế 

hoạch triển khai, đảm bảo hiệu quả và đúng với nội dung đã được phê duyệt; phối 

hợp với Liên minh HTX tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đúng 

và đây đủ nội dung đã cam kết trong đề án khi được lựa chọn tham gia đề án./. 
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