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- Kính thưa: 

                     ………………………………………………………….. 

                     ………………………………………………………….. 

 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Trước tiên, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường 

ĐHCT, Ban Tổ chức diễn đàn đã mời Hậu Giang tham dự và trình bày tại 

Diễn đàn “Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long (SMSD 2022) 

ngày hôm nay.  

Thưa toàn thể quý đại biểu 

Trong khuôn khổ hoạt động của Diễn đàn phát triển bền vững đồng 

bằng sông Cửu Long - tầm nhìn 2045, nhằm góp phần phát triển bền vững 

đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh mới và hội nhập quốc tế hướng 

đến tầm nhìn 2045. Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Diễn đàn SMSD 

2022: Khoa học và Công nghệ - Động lực cho đổi mới và phát triển bền 

vững. Đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa 

và nhỏ. 

Được sự thống nhất của Ban Tổ chức diễn đàn SMSD 2022, Tôi xin 

chia sẻ về kết quả đạt được giải pháp phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp 

vừa và nhỏ như sau: 

Kính thưa Quý đại biểu 

1. Về lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã:   

Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương xuyên suốt và nhất 

quán của Đảng, Nhà nước. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng đó, Hậu 

Giang đã ban hành nhiều chính sách, tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phát 

triển và bước đầu đã mang lại kết quả tích cực đối với phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, như: 

Tỉnh đã ban hành: Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Đề án 

nâng cao chất lượng hoạt động Hợp tác xã; Đề án phát triển giống cây 

trồng vật nuôi và giống thủy sản chất lượng cao; Đề án phát triển trạm 

bơm điện; Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi 

khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030... 
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 Qua đó, mang lại nhiều hiệu quả, đảm bảo về số lượng, chất lượng 

hoạt động của các hợp tác xã, từ đó giúp kinh tế hộ phát triển, góp phần hình 

thành chuỗi liên kết sản xuất đến chế biến; tạo việc làm và thu nhập thường 

xuyên cho người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới, cụ thể: Hậu 

Giang hiện có khoảng 600 Tổ hợp tác, với 10.004 lao động, vốn hoạt động 

18.659 triệu đồng; hơn 244 hợp tác xã, với 7.763 thành viên; vốn hoạt 

động trên 436.356 triệu đồng và 04 Liên hiệp Hợp tác xã với số lượng 

thành viên tham gia là 70 Hợp tác xã thành viên, tổng vốn hoạt động Liên 

hiệp Hợp tác xã là 7.900 triệu đồng. Quỹ hỗ trợ HTX HG đến nay đạt 32 

tỉ đồng thứ 2 của ĐBSCL (hỗ trợ nông dân thông qua mô hình HTX, nếu 

người dân ở ngoài HTX thì tỉnh không hỗ trợ...). Từ đó, đóng góp vào 

phát triển kinh tế xã hội, góp phần tăng trưởng khu vực I (trong 9 tháng 

đầu năm 2022 GRDP khu vực I của tỉnh đạt 14,74% đứng thứ 5 cả nước, 

đứng thứ 2 đồng bằng song Cửu Long, sau thành phố Cần Thơ 17,56%). 

2.  Đối với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ: Tỉnh 

đã hành nhiều cơ chế, chính sách: Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh, 

đồng thời, tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 

57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 

số 98/2018 ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Đến nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh có nhiều 

đóng góp tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm ổn định 

cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, 

số doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng để 

phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện nay, toàn tỉnh Hậu Giang có 3.189 

doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký 49.285 tỷ đồng; tỷ 

trọng đóng góp vào GRDP của Tỉnh khoảng 26%. 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Tỉnh Hậu Giang xác định phương châm “2 nhanh” và “3 tốt”, đó là 

“giải phóng mặt bằng nhanh; thủ tục đầu tư nhanh” và “Cơ hội tốt; chính 

sách tốt; hạ tầng tốt”. Tỉnh cam kết đồng hành cùng với doanh nghiệp 

trong suốt quá trình hoạt động đầu tư tại địa phương, với quan điểm xuyên 

suốt “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”. Đồng thời, xác định phát triển 

kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan 

trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở 

tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, thu hút 

nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá nhân và nhiều tổ chức tham gia kinh tế   
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tập thể, hợp tác xã; góp phần tạo sự chuyến biến mạnh mẽ, đổi mới về    

mô hình tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã theo quy định của 

Luật Hợp tác xã và phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã. 

Từ đó, Tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các chính 

sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ hợp tác xã; tạo môi trường 

đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã phát triển nhanh, bền 

vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao, cả về số lượng, quy mô, chất 

lượng và tỷ trọng đóng góp trong GRDP của Tỉnh; không ngừng nâng cao 

thu nhập, chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội cho các thành 

viên; cụ thể như sau: 

1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết của Đại hội 
Đảng các cấp, Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 
78/NQ-CP ngày 16/8/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 
120/NQ-CP của Chính phủ. 

2. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 
16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

3. Tiếp tục và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 
16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hạt nhân là hợp tác 
xã, gắn kết sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tiêu thụ hàng hóa. Hiện nay Tỉnh 
đang xây dựng nghị quyết ban hành cơ chế chính sách để hỗ trợ theo Nghị 
quyết trên. 

4. Hoàn thành và thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thúc đẩy phát triển toàn diện. 

5. Xây dựng nội dung và phương pháp giáo dục, tuyên truyền phù hợp 
với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, hình thức đa dạng, 
phong phú, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người 
đứng đầu cơ quan, tổ chức và Nhân dân, nhận thức đúng, đầy đủ về phát triển 
kinh tế tập thể là yêu cầu và xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

6. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển 

kinh tế tập thể; đặc biệt là chính sách phát triển nguồn nhân lực, đất đai, 

tài chính, tín dụng, chính sách về khoa học và công nghệ, khả năng tiếp 

cận thị trường, chính sách về thuế,…. đây là tiền đề tạo động lực cho hợp 

tác xã phát triển. 

7. Tăng cường liên kết giữa kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế 
khác, mà đặc biệt là liên kết với doanh nghiệp nhà nước trong và ngoài tỉnh.  
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8. Chú trọng tư vấn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng thành 
tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, từng 
bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế tập thể, liên 
thông với hệ thống đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.  

9. Cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm tạo môi trường đầu tư 
kinh doanh thuận lợi; tăng cường đối thoại, đồng hành và giải quyết ngay 
những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của người dân, 
doanh nghiệp 

10. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và 
thông thoáng; triển khai có hiệu quả các chính sách ưu đãi, khuyến khích 
đầu tư, an sinh xã hội…; tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người tiếp cận 
tín dụng; mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại; phát triển nguồn nhân 
lực. Đồng thời chú trọng triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. 

Cuối lời, kính chúc toàn thể quý vị đại biểu mạnh khỏe-hạnh phúc. 

Chúc Diễn đàn SDMD 2022 thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn./.  


