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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43/2013/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt ðề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
cho khu vực kinh tế tập thể Thành phố Hồ Chí Minh
giai ñoạn 2013 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ban Thường vụ
Thành ủy về tăng cường lãnh ñạo, củng cố, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể
thành phố và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ
Thành ủy “về ñẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục ñổi
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”;
Xét ñề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 595/TTr-SNV ngày 31 tháng 7 năm
2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này ðề án Nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2013 2020.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ,
Giám ñốc Sở Công Thương, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Giám ñốc Sở Tài chính, Liên minh Hợp tác xã thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành
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thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi
hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Hà
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

ðỀ ÁN
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2013 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 43/2013/Qð-UBND
ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Phần I
CƠ SỞ HÌNH THÀNH ðỀ ÁN
I. TÍNH CẤP THIẾT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHU VỰC KINH
TẾ TẬP THỂ
1. Kinh tế tập thể là khu vực ñóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội
của Thành phố Hồ Chí Minh.
Tính ñến tháng 6 năm 2013, Thành phố Hồ Chí Minh có 535 hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã ñang hoạt ñộng với 60.300 thành viên và 57.900 người lao ñộng (chủ
yếu là những người lao ñộng cá thể, nhỏ lẻ, có thu nhập thấp), ñóng góp 1% vào GDP
thành phố. Tuy số lượng và giá trị kinh tế ñóng góp vào nền kinh tế thành phố khá
khiêm tốn so với các thành phần kinh tế khác, nhưng có ý nghĩa xã hội rất lớn. ðây là
hình thức tập hợp cộng ñồng phù hợp nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia ñình, có
tác dụng tích cực vào chương trình xóa ñói giảm nghèo bền vững; hạn chế mặt trái
của kinh tế thị trường; thu hút các thành phần kinh tế liên kết, hợp tác ñể phát triển
cộng ñộng dân cư ñịa phương; tập hợp ñoàn viên, hội viên các ñoàn thể lập hợp tác
xã ñể góp phần phát triển kinh tế, ñảm bảo an sinh xã hội, ổn ñịnh chính trị tại cơ sở.
2. Kinh tế tập thể ñang gặp nhiều khó khăn ñể duy trì và phát triển.
Kinh tế tập thể cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng còn
nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, vốn, khoa học kỹ thuật, trang thiết bị. Trong ñó,
chất lượng nhân lực, trình ñộ của cán bộ quản lý quản lý trong các hợp tác xã chưa
ñáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực kinh tế, lại rất khó thu hút lực lượng lao ñộng
trẻ có kỹ năng nghề nghiệp vào làm việc.
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Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, công tác ñào tạo, bồi dưỡng ñội
ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã ñã ñược trung ương, ñịa phương quan tâm chú trọng.
Tuy nhiên, số lượng cán bộ ñược tham gia các lớp còn rất ít so với nhu cầu cần ñược
ñào tạo, bồi dưỡng, ñặc biệt là nhu cầu về ñào tạo dài hạn.
3. ðối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng, ñào tạo còn hẹp, chỉ tập trung chủ yếu
vào cán bộ quản lý hợp tác xã. Nhu cầu mở rộng phạm vi ñối tượng ñược hưởng các
chính sách ñào tạo, bồi dưỡng trong hợp tác xã là rất cần thiết.
ðể kinh tế tập thể thành phố phát triển vững mạnh, xứng tầm với trung tâm kinh
tế lớn nhất cả nước, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng, ban hành ðề án “Nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể thành phố”.
II. CƠ SỞ XÂY DỰNG ðỀ ÁN
1. Cơ sở pháp lý
- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 của Ban Chấp hành
Trung ương ðảng khóa IX về “Tiếp tục ñổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh
tế tập thể”;
- Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương
ðảng (khóa X) về “Tăng cường lãnh ñạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương
5 (khóa IX) về tiếp tục ñổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”;
- Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)
về ñẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục ñổi mới, phát
triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;
- Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7
năm 2013;
- Các Nghị ñịnh của Chính phủ, Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ, các
Thông tư của các Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện ðiều 6 Luật Hợp tác xã năm 2012
về chính sách hỗ trợ, ưu ñãi của nhà nước ñối với hợp tác xã nông nghiệp, phi nông
nghiệp;
- Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ban Thường vụ Thành
ủy về tăng cường lãnh ñạo, củng cố, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể thành phố;
- Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy
“về ñẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục ñổi mới, phát
triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”;
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- Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân
dân thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU;
Tất cả những văn bản trên ñều nhất quán quan ñiểm về chính sách phát triển
kinh tế tập thể, tập trung vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trong ñó, ñặc biệt là
ñẩy mạnh chính sách hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong các hợp tác xã.
2. Cơ sở thực tiễn
Chất lượng nguồn nhân lực trong các hợp tác xã rất thấp và không ñồng ñều. Từ
kết quả khảo sát của ðề án, hiện nay trong cơ cấu lao ñộng ở các hợp tác xã, tỷ lệ cán
bộ quản lý ñã qua ñào tạo là 61%. Trong ñó 10% ñại học, 14% cao ñẳng và 37%
trung cấp. Còn lại 27% có trình ñộ phổ thông trung học và 12% chưa qua ñào tạo
(chưa ñạt trình ñộ phổ thông trung học). Tỷ lệ thành viên (không giữ vị trí quản lý) ñã
qua ñào tạo chỉ có 23%, trong ñó 3% ñại học, 7% cao ñẳng và 13% trung cấp, còn lại
45% trình ñộ phổ thông và 32% chưa qua ñào tạo.
Phần ñông cán bộ quản lý của hợp tác xã bao gồm Giám ñốc, Phó Giám ñốc,
Ban kiểm soát và các thành viên Hội ñồng quản trị có ñộ tuổi cao, có ñến 49% số
lượng cán bộ quản lý có ñộ tuổi từ 46 tuổi trở lên, nên khả năng ñào tạo nâng cao
trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ bị giới hạn, chậm thích ứng với kinh tế thị trường;
lúng túng với những yêu cầu quản trị kinh doanh mới, thiếu kinh nghiệm trong hội
nhập kinh tế.
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI CỦA ðỀ ÁN
1. Mục tiêu ðề án
- ðánh giá thực trạng nguồn nhân lực của kinh tế tập thể trên ñịa bàn thành phố,
bao gồm: ñộ tuổi, trình ñộ chuyên môn, trình ñộ quản trị của cán bộ quản lý hợp tác
xã, thành viên hợp tác xã; kết quả công tác ñào tạo, bồi dưỡng trong thời gian bắt ñầu
áp dụng Nghị ñịnh số 88/2005/Nð-CP của Chính phủ ñến cuối năm 2011;
- ðề xuất những giải pháp cụ thể nhằm thu hút và nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể ở Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần ñạt mục
tiêu phát triển bền vững, tạo năng lực cho kinh tế tập thể ngày càng trở thành ñộng
lực phát triển kinh tế bên cạnh kinh tế nhà nước (giai ñoạn 2013 - 2020).
2. Giới hạn ðề án
- Về ñối tượng: ñối tượng nghiên cứu của ðề án này là ñội ngũ cán bộ quản lý
hoạt ñộng trong khu vực kinh tế tập thể, bao gồm: thành viên Hội ñồng quản trị; giám
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ñốc, các phó Giám ñốc; kế toán trưởng; lãnh ñạo các phòng, ban, ñơn vị; thành viên
và người lao ñộng ñang làm việc tại các Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và cán bộ
quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên ñịa bàn thành phố;
- Về không gian: các quận - huyện trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Về thời gian: từ khi áp dụng Nghị ñịnh số 88/2005/Nð-CP của Chính phủ về
một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã ñến cuối năm 2012.
- Thời gian thực hiện ñề án: Giai ñoạn 2013 - 2020.
Phần II
THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KHU VỰC
KINH TẾ TẬP THỂ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
I. ðỘ TUỔI
1. Cán bộ quản lý tại các hợp tác xã
Phần lớn cán bộ quản lý tại hợp tác xã ñều nằm ở ñộ tuổi 36 - 55 tuổi (chiếm
khoảng 60%). Kết quả khảo sát cho thấy, số cán bộ quản lý hợp tác xã ở ñộ tuổi 36 45 tuổi chiếm 28%; ở ñộ tuổi 46 - 55 tuổi chiếm ñến 32%; ở ñộ tuổi từ 18 - 35 tuổi
chiếm 23%.
2. Thành viên và người lao ñộng
Lực lượng thành viên và người lao ñộng làm việc tại các hợp tác xã khá trẻ, có
22% thành viên ở ñộ tuổi 18 - 25 tuổi và 32% thành viên ở ñộ tuổi 26 - 35 tuổi.
Thành viên ở ñộ tuổi 36 - 55 tuổi chiếm tỷ lệ khá cao (39%). Tuy nhiên, trình ñộ của
phần lớn thành viên và người lao ñộng này thấp.
II. TRÌNH ðỘ NGUỒN NHÂN LỰC
1. Trình ñộ cán bộ quản lý Hợp tác xã
Kết quả khảo sát cho thấy, cán bộ quản lý hợp tác xã phần lớn ñạt trình ñộ trung
cấp, trung học phổ thông. Tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã trình ñộ trung cấp chiếm
37%, trình ñộ phổ thông chiếm 27%. Chỉ có 24% ban quản lý hợp tác xã ñạt trình ñộ
ñại học và cao ñẳng. ðặc biệt, tỷ lệ cán bộ quản lý chưa qua ñào tạo chiếm ñến 12%.
2. Trình ñộ thành viên
Trình ñộ thành viên tại các hợp tác xã khá thấp. Qua khảo sát cho thấy, 45%
thành viên chỉ mới ñạt trình ñộ phổ thông, 32% thành viên chưa qua ñào tạo. Trong
khi ñó, số thành viên có trình ñộ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ 23%.
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III. TÌNH HÌNH ðÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC KHU
VỰC KINH TẾ TẬP THỂ
Về số lượng học viên, trong 5 năm qua (2006 - 2011) Liên minh Hợp tác xã ñã
tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng cho 9.041 lượt cán bộ quản lý hợp tác xã. Tuy nhiên, số
lượng cán bộ ñược ñào tạo dài hạn chỉ 175 lượt.
1. Về ñối tượng ñào tạo
Hiện nay, ñối tượng ñược tham gia các lớp bồi dưỡng chủ yếu là thành viên
trong Hội ñồng quản trị, Ban Giám ñốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, nên thành
viên làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của hợp tác xã phần lớn chưa ñược tham
gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn. Nếu xét về ñộ tuổi ñược hưởng hỗ trợ ñào tạo,
phần lớn các cán bộ quản lý hợp tác xã ñều vượt quá ñộ tuổi ñược quy ñịnh tại Khoản
4 ðiều 4 Nghị ñịnh số 88/2005/Nð-CP (không quá 40 tuổi). Nên khoảng 50% cán bộ
quản lý hợp tác xã không ñủ ñiều kiện tham gia ñào tạo dài hạn, dẫn ñến hệ quả
không thể ñào tạo nâng cao năng lực, trình ñộ của ñối tượng này.
2. Về nội dung ñào tạo
Nội dung bồi dưỡng, ñào tạo còn chung chung, lặp lại và ít có thay ñổi trong
nhiều năm, kiến thức ñưa vào giảng dạy còn mang tính lý thuyết, ít bài tập vận dụng.
Ví dụ: các khóa tập huấn chuyên sâu về marketing và lập phương án sản xuất kinh
doanh, quản trị kinh doanh chưa ñược quan tâm, trong khi ñó, vấn ñề lớn nhất với các
hợp tác xã sản xuất và dịch vụ là thiếu khả năng tìm ñầu ra cho sản phẩm, dịch vụ của
mình.
Nhiều hợp tác xã có nhu cầu ñược bồi dưỡng, ñào tạo nhưng trong chương trình
của ñịa phương lại chưa có. Ví dụ: các hợp tác xã dịch vụ môi trường có nhu cầu cử
cán bộ ñi ñào tạo kiến thức về môi trường nhưng hiện nay Liên minh Hợp tác xã cũng
như các cơ sở ñào tạo khác vẫn chưa có chương trình ñào tạo về vấn ñề này.
3. Về kinh phí ñào tạo
Thời gian phê duyệt kinh phí hàng năm tương ñối dài. Tổng thời gian phê duyệt
kinh phí kéo dài từ 9 ñến 10 tháng. Hệ quả là, năm 2007, 2008, 2009, Liên minh Hợp
tác xã thành phố chỉ nhận ñược nguồn kinh phí bồi dưỡng ñào tạo vào tháng 10 của
năm. Do vậy, không kịp sử dụng nguồn kinh phí ñể triển khai công tác bồi dưỡng cán
bộ hợp tác xã theo ñúng kế hoạch ñề ra và phải chuyển kinh phí ñào tạo sang năm
tiếp theo. Năm 2010, kinh phí ñào tạo ñược Trung ương chuyển về thành phố vào
tháng 3, sớm hơn các năm trước, tuy nhiên, thời gian chuyển kinh phí như vậy vẫn
chưa phù hợp với kế hoạch triển khai hoạt ñộng ñào tạo vào tháng 1 hàng năm.
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Mặt khác, theo quy ñịnh tại Thông tư số 66/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 88/2005/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của
Chính phủ về chế ñộ tài chính (in ấn tài liệu, thù lao giảng viên) hỗ trợ các ñối tượng
ñược ñào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã còn quá thấp, nên không mời ñược giáo viên
giỏi, có kinh nghiệm.
IV. ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC KINH
TẾ TẬP THỂ
- ðộ tuổi của cán bộ quản lý hợp tác xã khá cao, phản ứng chậm với sự thay ñổi
thường xuyên của thị trường; thiếu tính chủ ñộng, sáng tạo trong ñịnh hướng hoạt
ñộng.
- Trình ñộ chuyên môn của cán bộ quản lý hợp tác xã vẫn còn rất thấp, hoạt
ñộng quản lý chủ yếu dựa trên kinh nghiệm tích lũy qua thực tế; Công tác ñào tạo,
bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý khu vực kinh tế tập thể còn nhiều
bất cập.
- Phần ñông thành viên ñều chưa qua ñào tạo, trình ñộ chuyên môn thấp; không
có ñiều kiện ứng dụng kiến thức chuyên môn vào công việc, không ñược cập nhật
thường xuyên các kiến thức khoa học công nghệ, kỹ năng liên quan ñến công việc.
- Công tác quy hoạch, tạo nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể chưa ñược
quan tâm thực hiện; các hợp tác xã luôn thiếu nguồn nhân lực quản lý có trình ñộ,
năng lực và lực lượng lao ñộng trình ñộ tay nghề cao. Trong khi ñó, khả năng thu hút
nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực kinh tế tập thể còn yếu.
- Việc tuyển dụng, lưu giữ cán bộ có năng lực làm việc tại hợp tác xã gặp khó
khăn vì mức lương, chế ñộ chính sách tương ñối thấp hơn các thành phần kinh tế
khác.
Phần III
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO KHU VỰC
KINH TẾ TẬP THỂ TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
I. GIẢI PHÁP ðÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC KINH TẾ
TẬP THỂ
1. Về ñối tượng ñào tạo
- Mở rộng giới hạn về ñộ tuổi hỗ trợ ñào tạo ñến 50 tuổi;
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- Mở rộng ñối tượng tham gia ñào tạo cho con em thành viên, người lao ñộng có
tâm huyết, có cam kết làm việc lâu dài tại hợp tác xã, thuộc diện cán bộ trẻ kế thừa.
- Mở rộng ñối tượng tham gia bồi dưỡng cho người lao ñộng trong hợp tác xã.
2. Về nội dung ñào tạo
- Xây dựng giáo trình ñào tạo, bồi dưỡng chuẩn cho ñối tượng là cán bộ quản lý,
nghiệp vụ hợp tác xã. Nội dung giáo trình gắn liền với yêu cầu nâng cao năng lực
quản lý cho cán bộ hợp tác xã, phù hợp với các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh theo
hướng ñặt hàng nội dung tập huấn, ñào tạo cho các giảng viên, các trường, các viện
nghiên cứu.
- Áp dụng phương pháp “Tập huấn có sự tham gia” của cán bộ quản lý hợp tác
xã. Nội dung tập huấn ñược báo cáo viên biên soạn theo nhu cầu của học viên, kiến
thức và kinh nghiệm gắn liền với thực tiễn, quan tâm nhiều ñến kỹ năng thực hành.
Các lớp ñào tạo, bồi dưỡng có nội dung tham quan, học tập kinh nghiệm, trao ñổi
thực tế với các cơ sở tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất kinh doanh ñiển hình,
- Chương trình bồi dưỡng, ñào tạo ñược mở rộng thêm nhiều nội dung, chủ ñề
theo nhu cầu khảo sát thực tế và nhu cầu của thị trường, yêu cầu của hợp tác xã như:
tập huấn về xây dựng phương án sản xuất kinh doanh; phân tích nhu cầu thành viên,
nhu cầu thị trường ñể xác ñịnh hướng phát triển của hợp tác xã; viết dự án vay vốn,
phân tích chuỗi giá trị, thị trường, marketing; chính sách pháp luật về hợp tác xã.
- Giai ñoạn 2013 - 2015, tổ chức các lớp ñào tạo dài hạn, bồi dưỡng ngắn hạn
theo kế hoạch ñược giao hàng năm, ñồng thời nghiên cứu tổ chức các lớp ñào tạo bồi
dưỡng theo ñơn ñặt hàng từ các hợp tác xã, các quận - huyện.
- Giai ñoạn 2015 - 2020, mở rộng các ngành ñào tạo theo hướng: Tạo nguồn
nhân lực bổ sung cho khu vực kinh tế tập thể; nhu cầu ñào tạo cán bộ quản lý, cán bộ
chuyên môn, nghiệp vụ và dạy nghề theo ñơn ñặt hàng từ các hợp tác xã, các quận huyện.
- Xây dựng bộ tiêu chí ñánh giá kết quả sau ñào tạo và khả năng áp dụng các
kiến thức ñược học vào thực tiễn. Tổ chức các khóa tư vấn sau ñào tạo, hướng dẫn
trực tiếp học viên ñã tham gia các khóa bồi dưỡng, ñào tạo trong trường hợp họ gặp
khó khăn trong việc thực hành.
3. Về kinh phí ñào tạo
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a) Ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí ñối với những lớp ñào tạo, bồi dưỡng, tập
huấn cho cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ hợp tác, hợp tác xã.
b) Kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể ñược
xây dựng và phê duyệt hàng năm, 5 năm cùng với kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng. Số
lượng cán bộ ñược ñào tạo, bồi dưỡng và kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng ñược tăng dần
hàng năm, nhưng mức tăng không vượt quá 30% so với kế hoạch của năm trước liền
kề.
c) Ban hành chế ñộ thù lao giảng viên, báo cáo viên cho các lớp ñào tạo, bồi
dựng cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp khu vực kinh tế tập thể phù hợp với mặt
bằng giá cả thị trường và ñược phê duyệt cùng với kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng hàng
năm.
4. Về chỉ tiêu ñào tạo
a) Giai ñoạn 2013 - 2015:
- Số lượng học viên các lớp ñào tạo ñược ngân sách hỗ trợ hàng năm trung bình
80 ñến 120 lượt học viên tương ứng với 80 ñến 120 người tham gia trải ñều ở các
trình ñộ trung cấp, cao ñẳng, ñại học và sau ñại học.
- Số lượng học viên các lớp bồi dưỡng, tập huấn ñược ngân sách hỗ trợ hàng
năm trung bình từ 1.000 ñến 1.500 lượt học viên tương ứng với 500 ñến 750 người
tham gia bồi dưỡng trên các lĩnh vực pháp luật, tài chính, kế toán, thương mại, quản
trị và các lĩnh vực khác.
b) Giai ñoạn 2016 - 2020:
- Số lượng học viên các lớp ñào tạo ñược ngân sách hỗ trợ hàng năm trung bình
120 ñến 200 lượt học viên tương ứng với 120 ñến 200 người tham gia trải ñều ở các
trình ñộ trung cấp, cao ñẳng, ñại học và sau ñại học.
- Số lượng học viên các lớp bồi dưỡng, tập huấn ñược ngân sách hỗ trợ hàng
năm trung bình từ 1.500 ñến 2.000 lượt học viên tương ứng với 750 ñến 1.000 người
tham gia bồi dưỡng trên các lĩnh vực pháp luật, tài chính, kế toán, thương mại, quản
trị và các lĩnh vực khác.
II. GIẢI PHÁP TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN
Tiến hành thực hiện các giải pháp ñể thu hút nguồn nhân lực trẻ, ñược ñào tạo
cơ bản, có năng lực, trình ñộ về làm việc tại các hợp tác xã, gồm:
1. ðối với nguồn nhân lực trong các hợp tác xã
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- Hàng năm, tiến hành khảo sát, ñánh giá nhu cầu nhân lực trong khu vực kinh tế
tập thể ñể có kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng trong năm tiếp theo.
- Mở rộng ñối tượng ñược ngân sách hỗ trợ kinh phí ñào tạo dài hạn cho các ñối
tượng: thành viên hợp tác xã; con em thành viên hợp tác xã, nếu ñược hợp tác xã cử
ñi học, có ñủ ñiều kiện ñể theo học các khóa, lớp ñào tạo hệ cao ñẳng, ñại học và có
cam kết sau khi học xong về làm việc tại hợp tác xã ít nhất là 5 năm.
- Thực hiện ñầy ñủ, kịp thời Nghị quyết số 07/2013/NQ-HðND ngày 13 tháng 7
năm 2013 của Hội ñồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ cho ñối tượng là cán bộ
có trình ñộ cao ñẳng, ñại học làm việc tại các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông
nghiệp.
- Nghiên cứu ban hành quy ñịnh nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa
IX về việc ñưa cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật về công tác ở hợp tác xã trong một
thời gian nhất ñịnh, ñược giữ nguyên lương và chế ñộ bảo hiểm xã hội do ngân sách
nhà nước cấp; ñược hưởng phụ cấp gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của hợp tác
xã.
2. Hoàn thiện bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể
- Tiếp tục bố trí, kiện toàn ñủ số cán bộ chuyên trách quản lý nhà nước về kinh
tế tập thể tại các sở - ngành, quận - huyện theo quy ñịnh của Chính phủ và Công văn
số 865-CV/VPTU ngày 05 tháng 5 năm 2003 của Thường trực Thành ủy chỉ ñạo về
phân công tổ chức - cán bộ quản lý kinh tế tập thể.
- Hàng năm, tổ chức bồi dưỡng pháp luật về hợp tác xã, tổ hợp tác, các chính
sách hỗ trợ của Nhà nước riêng ñối với kinh tế tập thể cho cán bộ quản lý nhà nước
về kinh tế tập thể tại các sở - ngành, quận - huyện. Thực hiện việc xây dựng quy
hoạch và kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng ñối với số cán bộ này.
- ðẩy mạnh hoạt ñộng của Ban Chỉ ñạo Phát triển kinh tế tập thể thành phố và
Ban Chỉ ñạo Phát triển kinh tế tập thể 24 quận - huyện.
III. GIẢI PHÁP VỀ TUYỂN DỤNG
- Giai ñoạn 2013 - 2015 tiến hành thành lập bộ phận tư vấn về nhân lực thuộc
Liên minh Hợp tác xã thành phố nhằm hình thành sự liên kết, cầu nối trong việc giải
quyết các yêu cầu liên quan ñến lao ñộng, việc làm giữa cơ quan quản lý nhà nước người lao ñộng - cơ sở ñào tạo - hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sử dụng lao ñộng;
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- Xây dựng ðề án thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm cho khu vực kinh tế
tập thể, trực thuộc Liên minh Hợp tác xã thành phố.
- Hàng năm, Liên minh Hợp tác xã thành phố phối hợp với các Sở - ngành có
liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ
các hợp tác xã trong việc thu hút ñội ngũ lao ñộng có trình ñộ, tay nghề, kinh nghiệp
vào làm việc, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và thực hiện.
- ðối với các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp:
Trong giai ñoạn 2013 - 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp
với Sở Nội vụ, Liên minh Hợp tác xã thành phố tuyển dụng, bố trí mỗi hợp tác xã ñủ
2 cán bộ, Liên hiệp Hợp tác xã ñủ 6 cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ có
trình ñộ ñại học, cao ñẳng.
IV. GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC
- Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận
tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh
thành phố có trách nhiệm quản lý, theo dõi, cập nhật biến ñộng, nhu cầu tăng thêm
của ñội ngũ cán bộ hợp tác xã hoạt ñộng trong lĩnh vực sở - ngành quản lý. Hàng năm
báo cáo thực trạng nguồn nhân lực, lập kế hoạch ñào tạo, tuyển dụng gửi về Sở Nội
vụ.
- Hàng năm Sở Nội vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Liên minh Hợp tác
xã thành phố xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thực hiện chính
sách hỗ trợ, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố xây dựng kế
hoạch trao học bổng cho các sinh viên ñại học, cao ñẳng có thành tích tốt trong học
tập, cam kết làm việc tại các hợp tác xã trong một thời gian nhất ñịnh sau khi ra
trường. Kinh phí trao học bổng trích từ ngân sách dành cho ñào tạo, bồi dưỡng cán
bộ.
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Liên
minh Hợp tác xã thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện ñịnh kỳ hàng năm tổ
chức kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện các chính sách lao ñộng, tiền lương, bảo hiểm
xã hội và các chính sách hỗ trợ của nhà nước ñối với cán bộ quản lý làm việc tại các
hợp tác xã.
- Liên minh Hợp tác xã thành phố phối hợp với các sở - ngành có liên quan, Ủy
ban nhân dân quận - huyện làm ñầu mối, tạo sự liên kết giữa các hợp tác xã với các

48

CÔNG BÁO/Số 62/Ngày 01-11-2013

trường ñại học, cao ñẳng, trung tâm dạy nghề ñể hỗ trợ các hợp tác xã trong ñào tạo,
cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp.
- Liên minh Hợp tác xã tổ chức các hoạt ñộng ñịnh kỳ ñể tôn vinh các tập thể, cá
nhân cán bộ, nhân viên, người lao ñộng giỏi trong các hợp tác xã.
Phần IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. TRÁCH NHIỆM CHUNG
- Thường trực Ban Chỉ ñạo phát triển kinh tế tập thể thành phố chủ trì triển khai
thực hiện ñề án, theo dõi, ñôn ñốc các sở - ngành, quận - huyện thực hiện và ñịnh kỳ
hàng năm báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố.
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư và Liên minh Hợp tác
xã thành phố tham mưu giúp Trưởng Ban Chỉ ñạo phát triển kinh tế tập thể thành phố
trong triển khai thực hiện ñề án và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Trách nhiệm cụ thể của các sở - ngành, quận - huyện
a) Kế hoạch ñào tạo
Liên minh Hợp tác xã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Trường
Cán bộ thành phố xây dựng kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kinh tế tập
thể từng năm, 5 năm, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và tổ chức thực
hiện.
b) Tổ chức ñào tạo
- Trường Cán bộ thành phố phối hợp với Sở Nội vụ và Liên minh Hợp tác xã
thành phố tổ chức các khóa, lớp ñào tạo trình ñộ trung cấp chuyên nghiệp, cao ñẳng
và ñại học cho ñối tượng là cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ trong các
hợp tác xã; tổ chức các khóa lớp bồi dưỡng về kinh tế tập thể cho ñối tượng là cán bộ
chuyên trách kinh tế tập thể tại các sở - ngành, quận - huyện.
- Liên minh Hợp tác xã phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Cán bộ thành phố xây
dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ quản lý, cán bộ
chuyên môn nghiệp vụ trong các hợp tác xã, tổ hợp tác.
c) Tuyển dụng và sử dụng cán bộ
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- Sở Nội vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố củng cố, kiện toàn việc
phân công tổ chức - cán bộ chuyên trách quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tại các
sở - ngành, quận - huyện.
- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan và Liên minh Hợp tác
xã thành phố lựa chọn, tuyển dụng cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật tăng cường về
công tác ở hợp tác xã theo kế hoạch ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
- Liên minh Hợp tác xã thành phố phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu mở rộng
ñối tượng ñào tạo theo nhu cầu phát triển kinh tế tập thể ñối với các ñối tượng ngoài
khu vực kinh tế tập thể có mong muốn, nguyện vọng và cam kết làm việc tại hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi ñược ñào tạo, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem
xét, quyết ñịnh.
d) Liên minh Hợp tác xã thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan
nghiên cứu xây dựng ðề án thành lập Trung tâm Giới thiệu việc làm khu vực kinh tế
tập thể.
II. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí triển khai ñề án ñược dự toán và chi từ nguồn kinh phí hoạt ñộng của
Ban Chỉ ñạo phát triển kinh tế tập thể thành phố và Ban Chỉ ñạo quận - huyện.
- Kinh phí thực hiện các chỉ tiêu ñào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nguồn nhân lực
cho khu vực kinh tế tập thể theo kế hoạch ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt
do ngân sách của thành phố hỗ trợ.
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện xem xét, ñề xuất Ủy ban nhân dân thành
phố các hợp tác xã có những dự án có hiệu quả và giải quyết ñược nhiều lao ñộng tại
ñịa phương, ñề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan chức năng ưu tiên
bố trí nguồn vốn vay từ nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm nếu ñủ các ñiều
kiện.
- Các hợp tác xã trích một phần lợi nhuận từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñể
lập quỹ bồi dưỡng, ñào tạo nhằm nâng cao trình ñộ, năng lực cho cán bộ của mình./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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