
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 

Số            /SNN-PTNT 

V/v tăng cương công tác chỉ đạo, 

nắm bắt tình hình hoạt động của đội 

ngũ trí thức trẻ làm việc có thời hạn 

tại các Hợp tác xã 

Lạng Sơn, ngày      tháng    năm 2023 

 
 Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

  

Triển khai thực hiện chính sách chính sách hỗ trợ trí thức trẻ về làm việc 

tại các hợp tác xã theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và  

Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu 

tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2025. 

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ đưa 29 trí thức trẻ có 

trình độ từ cao đẳng trở lên với chuyên ngành phù hợp về làm việc tại 25 hợp tác 

xã nông nghiệp tại 09 huyện, thành phố. Nhìn chung, các trí thức trẻ hỗ trợ các 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 

ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cũng như giới thiệu, quảng 

bá sản phẩm cho HTX để nâng cao được hiệu quả hoạt động từ đó thúc đẩy tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó cũng còn có  

những hạn chế như: một số trí thức trẻ còn thiếu kinh nghiệm nên việc giải 

quyết, xử lý công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phân công phụ 

trách còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; trí thức trẻ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi 

con nhỏ cũng ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc; tThu nhập của các 

trí thức trẻ thấp do một số HTX quy mô hoạt động nhỏ và siêu nhỏ nên lợi 

nhuận thấp chưa bố trí hỗ trợ thêm nên cán bộ trí thức trẻ muốn xin nghỉ tìm 

công việc mới... 

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ đưa trí thức trẻ về làm 

việc tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy được 

tinh thần, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, sở trường của 

các trí thức trẻ khi làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, triển khai thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt về mục đích, ý nghĩa, vai 

trò, nội dung của chính sách hỗ trợ trí thức trẻ về làm việc tại hợp tác xã, tạo 

chuyển biến thực sự về nhận thức để lớp trẻ hướng về, muốn về tham gia phát 

triển nông nghiệp, nông thôn. 

2. Quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các hợp tác xã tiếp cận các chính sách hỗ 

trợ của nhà nước, phát huy năng lực nội tại, chủ động, linh hoạt hơn trong hoạt 



động sản xuất, kinh doanh, chủ động mở rộng liên kết, tìm kiếm, đón mời những 

người trẻ có trình độ để khai thác các ý tưởng mới trong khởi nghiệp, đồng thời 

là cơ hội phát huy năng lực, sở trường, vận dụng kiến thức chuyên môn đã học 

để khởi nghiệp, nhân lên niềm tin khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn. 

 3. Chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình 

hình hoạt động và tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức trẻ về làm việc tại 

các HTX đã được phê duyệt; đối với những trí thức trẻ hạn chế về năng lực, 

thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ hoặc vì lý do cá nhân không tiếp tục 

làm việc tại HTX thì hướng dẫn các HTX thực hiện việc thanh lý Hợp đồng theo 

quy định.  

4. Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các trí thức trẻ làm việc tại 

các HTX, nêu rõ những kết quả đã mang lại, những hạn chế, yếu kém; giải pháp 

xử lý đối với những trí thức trẻ còn hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm hoặc 

vì lý do cá nhân không tiếp tục làm việc tại HTX về Sở Nông nghiệp và PTNT 

để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: KHTC, TSKTTH; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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