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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số: 594/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         

Chi Lăng, ngày 08 tháng 10 năm 2018 

BÁO CÁO 
Sơ kết phong trào thi đua “Đổi mới, Phát triển các hợp tác xã nông nghiệp” 

Kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020 

 

Thực hiện Công văn 1245 /SNN-PTNT ngày 28/9/2018 của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Đổi mới, phát 
triển hợp tác xã nông nghiệp”; kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp 
đến năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng báo cáo cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 2016-2018 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành về kinh tế hợp tác xã nông nghiệp 

Để phát động phong trào thi đua đổi mới và phát triển các hợp tác xã nông n 
ghiệp trên địa bàn huyên, UBND huyện Ban hành Quyết định số 1883/QĐ-UBND 
ngày 26/6/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Đổi mới, phát 
triển các Hợp tác xã nông nghiệp” huyện Chi Lăng giai đoạn 2017-2020; Tổ chức 
phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Đổi 
mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp” huyện Chi Lăng giai đoạn 2017-2020; 
Kế hoạch 156/KH-UBND ngày 27/6/2017 về việc thực hiện phong trào thi đua 
“đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 
góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” 
huyện Chi Lăng, giai đoạn 2017-2020;. 

Chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã 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; Thông tư số 03/2014/TT-
BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp 
tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã; Ban hành văn bản 
phổ biến một số quy định có liên quan đến lĩnh vực Hợp tác xã của Nghị định 
50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế 
hoạch, đầu tư tới tất cả các hợp tác xã trên địa bàn để nắm bắt kịp thời và triển khai 
thực hiện; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh thực hiện 
kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát 
triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
lồng ghép tại các cuộc họp sơ kết, tổng kết về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ 
thành lập mới, đào tạo bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác. 

Tổ chức cung cấp tài liệu Luật hợp tác xã năm 2012 cho các cấp, các ngành 
để nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến…. 

2. Vể số lượng, doanh thu và thu nhập của hợp tác xã nông nghiệp 
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+ Tính đến hết tháng 9 năm 2018 trên địa bàn huyện có 12 HTX nông 
nghiệp (trong đó: thành lập mới năm 2018 là 04 HTX), tổng số thành viên của các 
HTX là 147 thành viên. Cụ thể các HTX chia theo lĩnh vực như sau: HTX dịch vụ 
nông nghiệp tổng hợp 03; HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp tổng hợp 05; 
HTX chăn nuôi 02; HTX trồng trọt 02, không có HTX nào giải thể trong năm 
2018; trình độ cán bộ quản lý của các HTX 12/12 là 06 ngưới, 9/12 là 03 người, 
7/10 là 02 người, đại học 01, trung cấp 02, sơ cấp 01 còn lại là chưa qua đào tạo. 

+ Tình hình và kết quả hoạt động của các HTX 9 tháng đầu năm 2018: Tổng 
số vốn hoạt động của 12 HTX là 5.161 triệu đồng, doanh thu ước đạt 5.340 triệu 
đồng, thu nhập bình quân của thành viên HTX ước đạt 40 triệu đồng. trong 11 
HTX có 07 HTX hoạt động tốt, 04 HTX hoạt động trung bình, 01 HTX mới thành 
lập chưa có đánh giá kết quả. 

3. Về thành viên, lao động của hợp tác xã nông nghiệp 

- Về thành viên: Trong tổng số 12 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn 
huyện có 147 thành viên; bình quân 12 thành viên/1 HTX, nhiều thành viên nhất là 
HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Quang Lang 30 thành viên, ít nhất là HTX 
nông sản Chi Lăng 07 thành viên. 

- Lao đông của các HTX: Tổng số lao động của các HTX là 272 lao động 
chủ yếu là các thành viên, còn lại  lao động là các HTX thuê theo thời vụ. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH 

1. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể 

Phát triển kinh tế tập thể luôn được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, ỦY ban 
nhân huyện quan tâm chỉ đạo tập trung phát triển, thành lập mới các THT, HTX 
thuộc các ngành, nghề trong  lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với 
thế mạnh của từng vùng; chú trọng phát triển các HTX ở các lĩnh vực như: Trồng 
trọt, chăn nuôi, chế biến nông lâm sản, dịch vụ nông nghiệp....đảm bảo theo đúng 
bản chất, nguyên tắc HTX và các quy định của Luật HTX. 

  Phát triển THT, HTX gắn với nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên 
địa bàn huyện nói chúng và của từng địa bàn xã, thị trấn cụ thể; lồng ghép các 
chương trình phát triển kinh tế, dự án, các nguồn vốn hỗ trợ, vốn vay ưu đãi cho 
phát triển sản xuất kinh doanh trong nhóm kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể. 

  Đẩy mạnh liên kết trong các sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm giữa 
các tổ chức kinh tế hợp tác với tổ chức kinh tế hợp tác khác, giữa các tổ chức kinh 
tế hợp tác với doanh nghiệp và giữa các tổ chức kinh tế hợp tác với người nông 
dân sản xuất. 

  Thực hiện tốt công tác quy hoạch, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản 
lý trong các HTX, THT nhằm đảm bảo có đội ngũ cán bộ quản lý có chất lượng 
trong HTX và THT. 

 Quan tâm, tạo điều kiện để các HTX, THT xúc tiến thương mại, giới thiệu 
sản phẩm, tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh và ngoài tỉnh. 
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 2. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi các hợp tác xã 

 Chính sách hỗ trợ các hợp tác xã luôn được huyện quan tâm, huyện đã giao 
cho cơ quan chuyên môn xây dựng phương án hỗ trợ các hợp tác xã hàng năm như 
hỗ trợ các hợp tác xã, xây dựng nhãn mác, bao bì sản phẩm… từ các nguồn vốn hỗ 
trợ phát triển sản xuất để năng cao chất lượng sản phẩm: Hỗ trợ tem nhãn truy suất 
nguồn gốc cho sản phẩm Na quả của HTX dịch vụ nông nghiệp Mai Sao được 
10.000 tem; hỗ trợ tem truy suất cho sản phẩm Mật ong cho HTX nuôi ong lấy mật 
Vân Thủy được 5.000 tem; Hợp tác xã Cao khô Vạn Linh 20.000 tem; hỗ trợ tem 
nhãn cho cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Hồng Nhung 10.000 tem; Hỗ trợ HTX nông 
nghiệp thôn Lũng Cút thị trấn Đồng Mỏ 5.000 tem cho sản phẩm Na quả; hỗ trợ 
tem truy suất nguồn gốc cho sản phẩm rau bò khai, rau ngót rừng mỗi loại 1.000 
tem, Na quả 40.000 tem và 10.000 thùng cát tông cho HTX nông nghiệp xã Quang 
Lang đựng na các loại. 

 3. Kết quả thành lập mới qua các năm 2016-2018  

 - Năm 2016: Thành lập mới 02 HTX; HTX Phượng Hoàng, thôn Quán 
Thanh, xã Chi Lăng hoạt động chủ yếu trồng cây ăn quả; HTX Lâm Quan Sơn, 
thôn Củ Na, xã Quan Sơn hoạt động chủ yếu trồng rừng. 

 - Năm 2017: Thành lập mới 04 HTX; HTX chăn nuôi gà Vạn Linh, thôn Nà 
Lặp, xã Vạn Linh chuyên chăn nuôi giống gà ri chân vàng; HTX sản xuất và dịch 
vụ nông nghiệp Bằng Mạc, Thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc; HTX nuôi ong lây mật Vân 
Thủy, thôn Nà Pất, xã Vân Thủy chuyên nuôi ong mật; HTX sản xuất và dịch vụ 
nông nghiệp Quang Lang, thôn Than Muội xã Quang Lang chuyên sản suất và 
cung ứng các loại các loại rau, củ quả an toàn như Na, rau bồ khai, rau ngót rừng. 

 - Năm 2018: Thành lập mới 04 HTX; HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp 
Mai Sao, thôn Nà Lốc, xã Mai Sao; HTX nông sản Chi Lăng, thôn Than Muôi, xã 
Chi Lăng; HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Hòa Bình, thôn Pa Làng, xã Hòa 
Bình; HTX nông nghiệp Lũng Cút, thôn Lũng Cút, thị trấn Đồng Mỏ.  

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HTX ĐẾN NĂM 2019,2020   

1. Định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp 

 Tổ chức duy trì hoạt động và phát triển tốt các HTX hiện có và mới thành 
lập; Hỗ trợ thành lập mới các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 
thôn theo ngành nghề và lĩnh vực và thế mạnh của các cây chủ lực có lợ thế cạnh 
tranh cao trên thị trường tron g và ngoài tỉnh của từng địa phương, đặc biệt là các 
xã chuẩn bị về đích nông thôn mới. 

 2. Mục tiêu phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại 

 Căn cứ tình hình thực tế và tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp của địa 
phương, mục tiêu phát triển các hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2019,2020 như 
sau: 
 - Số HTX hoạt động ổn định và có lãi: đạt 70 % trở lên. 

- Số HTX khá giỏi: 50 % trở lên. 
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- Xây dựng 01 đến 02 mô hình HTX điển hình tiên tiến toàn diện. 

- Năm 2019 thành lập 02 HTX, 01 xã về đích nông thôn mới, xã 01 xã phấn 
đấu về đích nông thôn mới. 

- Năm 2020 thành lập 03 HTX, 01 HTX về đích nông thôn mới, 02 xã khác. 

- Phấn đấu đến năm 2020, 100% xã về đích nông thôn mới có hợp tác xã 
trong lĩnh vực nông n ghiệp. 

3. Kiến nghị  

- Đề nghị Sở, Ban, ngành của tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh có những 
chính sách riêng hỗ trợ chó công tác phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại 
trong lĩnh nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các HTX, THT, trang trại 
được giới thiệu, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm sản xuất ra đến người 
tiêu dùng tại các thành phố lớn, các của hàng siêu thị lớn. 

- Đề nghị Chi cục Phát triển nông thôn; Liên minh Hợp tác xã tỉnh hằng năm 
tổ chức các lớp đào tạo, bồi dương, nâng cao trình độ cho cán bộ phụ trách lĩnh 
vực kinh tế tập thể, kinh tế trang trại huyện, xã; cán bộ quản lý của các HTX, THT 
trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả quản 
lý và hoạt động đối với các HTX, THT nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

IV. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG. 

1. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng giấy khen cho 01 
tập thể là HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp xã Quang Lang, thôn Than Muội, 
xã Quang Lang đã có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt và có nhiều đóng 
góp cho địa phương. 

2. Đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn khen thưởng tập thể HTX nông sản Chi Lăng, thôn Than Muội, xã Chi 
Lăng đã có thành tích xuất sắc trong việc giới thiệu quảng bá, liên kết trong tiêu 
thụ nông sản chủ lực của huyện. 

Trên đây là báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp 
tác xã nông nghiệp” kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác xã nông nghiệp đến năm 
2020 trên địa bàn huyện./. 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT tỉnh Lạng Sơn (BC); 
- TT Huyện ủy (BC); 
- TT HĐND huyện (BC); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu VT, NN&PTNT (08b). 

KT .CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Vi Nông Trường 
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