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BÁO CÁO 
Tình hình phát triển Kinh tế tập thể 9 tháng năm 2018, 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 

  
Thực hiện Công văn số 1232/SKHĐT-DNKTTT ngày 28/9/2018 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế tập thể 9 tháng năm 2018, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Ủy ban 
nhân dân huyện Chi Lăng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh 
tế tập thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 
NĂM 2018. 

1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã. 

a) Về hợp tác xã (HTX):  

Tổng số HTX trên địa bàn huyện gồm có 18 HTX (trong đó: Lĩnh vực 
Nông, lâm, ngư nghiệp: 13 HTX; Lĩnh vực công nghiệp xây dựng: 04 HTX; 
Lĩnh vực vận tải: 01 HTX). 

Tổng số thành viên tham gia HTX là 213 người/18HTX; Hoạt động sản 
xuất kinh doanh của HTX còn khiêm tốn, doanh thu bình quân một HTX 
không đồng đều, HTX xây dựng trên địa bàn có kết quả hoạt động kinh doanh 
phát triển, đối với các HTX nông nghiệp trên địa bàn tình hình hoạt động cầm 
chừng, doanh thu trong năm chỉ đủ để bù chi phí hoạt động, thu nhập của các 
thành viên trong HTX còn thấp: 30.000.000,đ/năm. 

b) Tổ hợp tác (THT): 

Các tổ THT trên địa bàn phát triển ít, chủ yếu là các nhóm hộ gia đình 
sản xuất các sản phẩm đặc trưng có thế mạnh như: Nhóm hộ trồng rau, nhóm 
hộ sản xuất Na an toàn. 

+ Hiện tại trên địa bàn huyện có 01 THT sản xuất Na VietGAP thị trấn 
Chi Lăng, thành lập từ năm 2014 do ông Hứa Văn Đèn làm tổ trưởng, tổ có 16 
thành viên, với hơn 34 lao động thường xuyên, doanh thu ước đạt 3,0 tỷ/năm; 
nhóm hộ sản xuất Na an toàn có 25 tổ tại 06 xã, thị trấn vùng trồng Na được 
thành lập năm 2017, với tổng số 923 thành viên, diện tích sản xuất hơn 968 ha 
đăng ký sản xuất Na an toàn; 

- Tổ hợp tác dùng nước:  Trên địa bàn huyện hiện có 14 tổ hợp tác dùng 
nước với 42 thành viên (được kiện toàn từ năm 2016. Tình hình hoạt động của 
các tổ hợp tác dùng nước sau khi được thành lập có quy chế hoạt động cụ thể, 
các thành viên trong tổ hợp tác đã được hỗ trợ kinh phí để quản lý, khai thác 
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vận hành công trình qua nguồn kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí hàng năm 
được phân bổ. các THT dùng nước vận hành, điều tiết và quản lý các công 
trình thủy lợi trên địa bàn các xã giúp nguồn nước được phân phối hợp lý góp 
phần bảo đảm sự bền vững của các công trình thủy lợi và góp phần nâng cao 
hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, từ đó tuổi thọ sử dụng các công 
trình được tăng lên.  

2. Trình độ cán bộ quản lý. 

 Tổng số cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác trên địa bàn năm 2018 là 92 
người; số cán bộ qua đào tạo chiếm tỷ lệ thấp, số cán bộ đã qua đào tạo đạt 
trình độ sơ, trung cấp, là 70 người; số có trình độ cao đẳng, đại học 12 người  

II. ĐÁNH GIÁ THEO TỪNG LĨNH VỰC 

Trên địa bàn huyện hiện nay có 18 HTX đăng ký hoạt động cụ thể như 
sau: 

1. Lĩnh vực Nông, lâm, ngư nghiệp 

Các HTX đã tổ chức thực hiện được các khâu dịch vụ sản xuất cung ứng 
giống vật tư, nông lâm nghiệp. Hoạt động của một số HTX đã có sự gắn kết, 
sản xuất nông nghiệp gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị trên 
địa bàn huyện. Nhiều HTX tích cực tìm kiếm thị trường, mạnh dạn đầu tư máy 
móc, thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu 
nhập cho thành viên, người lao động ở khu vực nông thôn, góp phần vào ổn 
định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có 13 HTX trong llinhx vực 
nông lâm ngư nghiệp cụ thể:  

1.1. HTX Dịch vụ và phát triển nông nghiệp đoàn kết Chi Lăng xã Chi 
Lăng: Hoạt động dịch vụ cung ứng vật tư, giống cây trồng, thu mua và chế 
biến nông sản, như sản xuất rượu na, hồng, chuối, buôn bán lương thực, thực 
phẩm…, là đơn vị gắn kết với nhân dân, thu mua hàng nông sản cho nhân dân, 
tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân xung quanh vùng có chỗ tiêu thụ sản 
phẩm, nhưng còn gặp khó khăn về vốn, kỹ thuật, trình độ, cơ sở vật chất, nơi 
tiêu thụ… 

Doanh thu bình quân ước đạt 400.000.000đồng/9 tháng. Thu nhập bình 
quân của các thành viên ước đạt 3.000.000đ/tháng 

1.2. HTX Giống cây trồng Chi Lăng, xã Thượng Cường: Cấp giấy phép 
hoạt động kinh doanh tháng 11 năm 2006; ngành nghề đăng ký kinh doanh: 
Sản xuất, cung ứng dịch vụ giống cây trồng, cung ứng vật tư nông nghiệp, lâm 
nghiệp. Tình hình hoạt động của HTX tương đối ổn định, thành viên trong 
HTX chủ yếu sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp.  

Doanh thu bình quân ước đạt 250.000.000đồng/9 tháng. Thu nhập bình 
quân của các thành viên ước đạt 2.500.000đ/tháng 

1.3. HTX Dịch vụ Nông, Lâm nghiệp Thành Đạt xã Quang Lang: Hoạt 
động đăng ký kinh doanh Chế biến và Sản xuất kinh doanh xuất khẩu các mặt 
hàng nông lâm sản, cung ứng vật tư Nông nghiệp. Hiện tại đang làm thủ tục 
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giải thể do ngừng hoạt động, nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất 
kinh doanh  không có hiệu quả, quy mô hoạt động còn nhỏ bé, giá trị sản xuất 
chiếm tỷ trọng thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, sức cạnh tranh trên thị 
trường còn yếu, hoạt động của HTX chưa ổn định, thời gian hoạt động ngắn. 

1.4. HTX Phượng Hoàng: Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tháng 
7/2016 ngành nghề kinh doanh: Nhân giống và chăm sóc cây giống, chăn nuôi 
dê, cừu, lợn, trồng cây ăn quả. Các thành viên HTX chủ yếu tập trung chăm 
sóc tốt diện tích cây ăn quả như: Bưởi, Na, phát triển mới cây có múi và cây 
dược liệu tập trung theo quy trình sản xuất tiêu chuẩn VietGap và Global Gap. 
Hiện tại HTX mới mở rộng đầu tư thêm diện tích trồng Mít thái, Chanh leo, 
đồng thời HTX đã chủ động đề nghị được hỗ trợ 2km đường bê tông và 50 m2 

nhà kho chứa nông sản để đáp ứng cơ bản cho nhu cầu hoạt động sản xuất đạt 
năng suất, chất lượng cao. Đến nay HTX đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm 
như Bưởi, Chanh leo trong 10 năm tới.  

Doanh thu bình quân ước đạt 1.200.000.000đồng/9 tháng. Thu nhập bình 
quân của các thành viên ước đạt 4.000.000đ/tháng 

1.5. HTX Lâm Quan Sơn: Được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ngày 
28/11/2016 ngành nghề kinh doanh: Trồng cây ăn quả, cây dược liệu, nhân và 
chăm sóc cây giống nông nghiệp, sản xuất đồ gỗ xây dựng, khai thác gỗ, trồng 
rừng và chăm sóc rừng, trồng trọt chăn nuôi các loại cây như sau: Bưởi, bơ, 
mít, chè hoa vàng, keo với diện tích trồng 10 ha (đang trong thời gian trồng và 
chăm sóc chưa được thu hoạch).  

1.6. HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Bằng Mạc: Ngành nghề kinh 
doanh cung cấp vật tư nông nghiệp, là HTX thành lập tháng 3 năm 2017 mục 
tiêu trước mắt của HTX bước đầu thống nhất quy trình kỹ thuật cơ bản và hệ 
thống quản lý chất lượng để áp dụng trong toàn bộ HTX, đầu tư trang bị vật 
dụng thiết yếu để đảm bảo việc kiểm định, giám sát về tiêu chuẩn chất lượng 
sản phẩm.  

1.7. HTX chăn nuôi Gà Vạn Linh: Ngành nghề kinh doanh hoạt động ấp 
trứng và sản xuất gia cầm, chăn nuôi Gà. HTX thành lập đầu tháng 7/2017 
bước đầu tập trung tập huấn nâng cao trình độ cho các thành viên để hoàn toàn 
tự chủ từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm, bước đầu HTX chỉ hợp đồng đảm 
bảo khâu cung ứng đủ Gà giống, Gà thịt có chất lượng, uy tín cho các thành 
viên. Sau khi các thành viên đã nắm vững quy trình chăm sóc và chăn nuôi ổn 
định, HTX sẽ thực hiện các hợp đồng cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cho các 
thành viên có đủ điều kiện tham gia quy trình chăn nuôi của HTX. 

Doanh thu bình quân ước đạt 250.000.000đồng/9 tháng. Thu nhập bình 
quân của các thành viên ước đạt 2.200.000đ/tháng 

1.8. HTX Nuôi Ong lấy mật xã Vân Thủy: Ngành nghề kinh doanh hoạt 
động dịch vụ chăn nuôi, chăn nuôi khác, là hợp tác xã mới thành lập đầu tháng 
8/2017 định hướng bước đầu (của Giám đốc) trong HTX là cung cấp dịch vụ tư 
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vấn kỹ thuật đảm bảo sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, bao tiêu 
toàn bộ sản phẩm của các thành viên. 

Doanh thu bình quân ước đạt 300.000.000đồng/9 tháng. Thu nhập bình 
quân của các thành viên ước đạt 2.700.000đ/tháng 

1.9. HTX Dịch vụ và sản xuất nông nghiệp Quang Lang: Ngành nghề 
kinh doanh hoạt động trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp, buôn bán phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật và các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, Vận tải hàng 
hóa bằng đường bộ, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác, là hợp tác xã mới 
thành lập đầu tháng 12/2017 định hướng bước đầu trong HTX cung cấp dịch 
vụ tư vấn kỹ thuật đảm bảo sản phẩm sản xuất đáp ứng các yêu cầu về chất 
lượng, bao tiêu toàn bộ sản phẩm của các thành viên. Là HTX mới thành lập 
các thành viên và HĐQT trong HTX đã cùng nhau xây dựng, bước đầu thực 
hiện làm quen với phương thức, kỹ thuật sản xuất đúng theo quy trình ứng 
dụng các tiến bộ khoa học đề ra có hiệu quả như trồng cây na, rau sạch an toàn 
theo quy trình. 

Doanh thu bình quân ước đạt 350.000.000đồng/9 tháng. Thu nhập bình 
quân của các thành viên ước đạt 3.000.000đ/tháng 

1.10. HTX Dịch vụ và sản xuất nông nghiệp xã Mai Sao: Ngành nghề 
kinh doanh hoạt động trồng trọt, chăn nuôi hoạt động dịch vụ nông nghiệp, 
buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các hóa chất khác sử dụng trong 
nông nghiệp,  là HTX mới thành lập ngày 05/4/2018 mục tiêu trước mắt của 
HTX bước đầu thống nhất quy trình kỹ thuật cơ bản và hệ thống quản lý chất 
lượng để áp dụng trong toàn bộ HTX. HTX mới thành lập nên chưa có doanh 
thu. 

1.11. HTX nông sản huyện Chi Lăng: Ngành nghề kinh doanh hoạt động 
trồng cây hàng năm, trồng cây dược liệu, hoạt động dịch vụ trồng trọt, hoạt 
động dịch vụ sau thu hoạch, trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ, hoạt động 
dịch vụ lâm nghiệp, bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, 
nứa), bán buôn rau, quả, bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào, bán buôn phân 
bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, bán lẻ rau, quả, 
bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ. Là HTX mới được 
thành lập, Giám đốc năng động HTX có thu nhập tương đối hiệu quả, bước đầu 
thực hiện làm quen với phương thức, kỹ thuật sản xuất đúng theo quy trình, 
bao tiêu các sản phẩm như rau bò khai, na… 

Doanh thu bình quân của HTX ước đạt: 400.000.000,đồng/9 tháng. Thu 
nhập bình quân của các thành viên ước đạt 3.000.000đ/tháng 

1.12. HTX Dịch vụ và sản xuất nông nghiệp xã Hòa Bình: Ngành nghề 
kinh doanh hoạt động trồng lúa, trồng ngô và cây lương thực có hạt khác, trồng 
rau các loại, trồng đậu các loại, trồng hoa, cây cảnh, trồng xoài, cây ăn quả 
vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, trồng cây cam, quýt và các loại cây ăn quả có 
múi khác, trồng cây dược liệu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, hoạt 
động dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, sau thu hoạch, bán buôn hoa và 
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cây, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp, bán lẻ các sản phẩm nông nghiệp trong các cửa hàng 
kinh doanh tổng hợp, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, là HTX mới thành lập 
ngày 22/5/2018 mục tiêu trước mắt của HTX bước đầu thống nhất quy trình kỹ 
thuật cơ bản và hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng trong toàn bộ HTX. 
Hiện tại HTX mới thành lập nên chưa có doanh thu. 

1.13. HTX nông nghiệp thôn Lũng Cút: Ngành nghề kinh doanh hoạt 
động trồng trọt, chăn nuôi, hoạt động dịch vụ lâm nghiệp, bán phân bón, thuốc 
bảo vệ thực vật và các hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, là HTX mới 
thành lập ngày 15/8/2018 mục tiêu trước mắt của HTX bước đầu thống nhất 
quy trình kỹ thuật cơ bản và hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng trong toàn 
bộ HTX. Hiện tại HTX mới thành lập nên chưa có doanh thu. 

2. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng. 

2.1. HTX Hòa Bình, Khu Chính - TT Đồng Mỏ: Đăng ký kinh doanh 
Khai thác, kinh doanh, xây dựng, quản lý chợ, thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh 
môi trường, trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ, khai thác gỗ, hoạt động dịch 
vụ lâm nghiệp, bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác. Tuy nhiên HTX chủ 
yếu kinh doanh về chợ. 

HTX đầu tư xây dựng chợ với nhiều ki ốt, được chia thành khu A, khu 
B. Tuy nhiên, do số hộ kinh doanh cố định ít, một số mặt hàng các hộ kinh 
doanh không đúng vị trí (như hàng thịt lợn, rau..), Ban quản lý chợ chưa có 
phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với thực tiễn đến nay một số ki ốt, 
khu chợ B vẫn phải bỏ trống gây khó khăn cho việc thu hồi vốn của HTX đã 
đầu tư xây dựng chợ. 

Doanh thu bình quân ước đạt 1.300.000.000đồng/9 tháng. Thu nhập bình 
quân của các thành viên ước đạt 4.000.000đ/tháng 

2.2. HTX Thống Nhất: Được thành lập tháng 09/1998 ngành nghề đăng 
ký kinh doanh: Xây dựng và sản xuất mộc dân dụng. 

Từ khi hoạt động kinh doanh đến giờ HTX Thống Nhất luôn tuân thủ 
theo quy định và chính sách của nhà nước, tạo công ăn việc làm cho 7 lao động 
chính thức và 17 lao động theo thời vụ có thu nhập ổn định, đây là HTX hoạt 
động phát triển đạt hiệu quả nhất trong tất cả các HTX trên địa bàn.  

Doanh thu bình quân ước đạt 4.300.000.000đồng/9 tháng. Thu nhập bình 
quân của các thành viên ước đạt 5.000.000đ/tháng 

2.3. HTX Thanh Niên Vạn Linh: Được thành lập tháng 11/2011 ngành 
nghề kinh doanh khai thác đá, phá đất bằng bột nở, ép gạch bê tông, xây dựng 
các công trình nhỏ. Hoạt động kinh doanh cầm chừng, chỉ thị các công trình có 
quy mô nhỏ, vốn đầu tư thấp, thời gian thi công ngắn. Tuy hiệu quả lao động, 
doanh thu chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu cho các thành viên, nhưng 
HTX cũng đã giải quyết được việc làm, thu nhập cho một bộ phận lao động ở 
nông thôn. Trong thời gian tới HTX sẽ cố gắng tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản 
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phẩm để hoạt động có hiệu quả, củng cố, tạo điều kiện thuận lợi coi trọng việc 
bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý kỹ thuật, năng lực tài 
chính, đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ.  

Doanh thu bình quân ước đạt 400.000.000đồng/9 tháng. Thu nhập bình 
quân của các thành viên ước đạt 3.000.000đ/tháng 

2.4. HTX Toàn Thắng Khu Ga Bắc - TT Đồng Mỏ: Hiện tại đang làm 
thủ tục giải thể do ngừng hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu sản xuất kinh doanh 
hiệu quả thấp, lợi ích kinh tế và xã hội đem lại cho thành viên chưa nhiều, năng 
lực nội tại của HTX còn yếu, vốn quỹ còn quá nhỏ so với nhu cầu thực tế, hoạt 
động sản xuất kinh doanh còn ở quy mô nhỏ, vừa làm vừa tìm kiếm thị trường 
dẫn đến HTX phải ngừng hoạt động và giải thể. 

3. Lĩnh vực vận tải 

- Hợp tác xã vận tải Đồng Mỏ: Ngành nghề kinh doanh Vận tải hành 
khách, hàng hoá, sản xuất nước đóng chai, nước tinh khiết. Thu nhập bình 
quân HTX hàng tháng không đồng đều bình quân từ 3,0 triệu/tháng đến 4 
triệu/tháng. Việc tăng giảm giá xăng dầu làm cho đơn vị kinh doanh vận tải bị 
động trong việc kê khai giá cước để phù hợp với tình hình thực tế. Trong thời 
gian tới HTX khuyến khích nâng cấp, đổi mới phương tiện để nâng cao chất 
lượng phục vụ hành khách đi xe, xây dựng phương án để phát triển kinh doanh, 
tổ chức hoạt động có hiệu quả. 

Doanh thu bình quân ước đạt 380.000.000đồng/9 tháng. Thu nhập bình 
quân của các thành viên ước đạt 3.500.000đ/tháng 

(Kèm theo Biểu mẫu báo cáo thống kê số lượng HTX đăng ký trên địa 
bàn huyện Chi Lăng) 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP 
THỰC HIỆN 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018  

1. Định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể 

Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền Luật hợp tác xã, vận động 
nhân dân, các tổ chức đoàn thể tham gia thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác theo 
quy định của Luật HTX. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX, 
đóng góp của kinh tế tập thể vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao vai trò, vị trí 
của kinh tế tập thể trong nền kinh tế của huyện. 

Phát triển kinh tế tập thể phải đảm bảo các nguyên tắc tự nguyện, dân 
chủ và cùng có lợi, phù hợp với điều kiện tập quán của huyện. Tạo mọi điều 
kiện để HTX tiếp cận với nguồn lực tại địa bàn huyện để phát triển HTX. 

Phát triển kinh tế tập thể không chỉ chú trọng về hiệu quả kinh tế mà còn 
phải chú trọng hiệu quả về mặt chính trị, đạo đức xã hội và an ninh quốc phòng 
của huyện, nâng cao hiệu quả đóng góp của kinh tế tập thể vào tăng trưởng 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.  

2. Mục tiêu tổng quát 
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Tiếp tục củng cố, đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 
nòng cốt là các hợp tác xã, đưa kinh tế tập thể đóng góp ngày càng cao trong tỷ 
trọng kinh tế góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống 
vật chất tinh thần của các thành viên. 

Phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX, THT phát triển nhanh và 
bền vững, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết và quản lý một cách dân 
chủ, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Xây dựng và phát triển kinh tế tập thể phải gắn với chương trình xây dựng 
nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. 

3. Một số mục tiêu cụ thể 

- Kiện toàn và bồi dưỡng, đào tạo bộ máy quản lý nhà nước về HTX; xác 
định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế HTX tại 
các ngành ở huyện để có cơ sở quản lý, theo dõi hoạt động của HTX. 

- Thực hiện đồng bộ và thể chế hóa các văn bản pháp luật về hỗ trợ phát 
triển kinh tế tập thể trên cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách của 
Đảng và Nhà nước để hỗ trợ kinh tế HTX. 

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho tất cả 
các chức danh Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc, UV HĐQT, Trưởng ban 
kiểm soát, Kế toán trưởng và cán bộ chuyên môn trong HTX. 

4. Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2018 

4.1. Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật HTX 2012 

Thực hiện đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những 
nội dung chưa phù hợp với thực tiễn gây khó khăn trong việc áp dụng đối với 
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX 2012. 

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký HTX để 
đề xuất loại bỏ những thủ tục không cần thiết, giảm thời gian giải quyết thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đăng ký thành lập và hoạt động kinh doanh của 
HTX. 

 Hướng dẫn các HTX thực hiện chính sách của UBND tỉnh về: Hỗ trợ 
người đứng đầu HTX chuẩn bị thành lập; các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của 
HTX trên địa bàn nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể đặt ra trong năm. 

4.2. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển 
hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Tổ chức hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm của các HTX tại các hội 
chợ thương mại tổ chức trên địa bàn huyện. Ưu tiên, khuyến khích hỗ trợ 
những HTX mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh 
doanh, sử dụng con giống, cây trồng cho ra những sản phẩm có năng suất, thời 
gian sinh trưởng ngắn ngày, chất lượng cao đạt tiêu chuẩn. 
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Tăng cường phối kết hợp với việc phát triển kinh tế tập thể với chương 
trình xây dựng nông thôn mới. 

Tháo gỡ các khó khăn về cơ chế, chính sách liên quan đến HTX, tranh 
thủ các nguồn vốn từ cấp trên để chỉ đạo việc thành lập mới và hỗ trợ khuyến 
khích các HTX và tổ hợp tác, đồng thời hỗ trợ việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ 
cho các HTX, tổ hợp tác và xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trên trang 
thông tin điện tử của huyện. 

4.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực Kinh tế tập thể, HTX. 

 Tổ chức rà soát tình hình hoạt động của HTX, THT; tăng cường năng 
lực tổ chức điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các HTX, các hoạt động đào 
tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, đầu tư kết cấu hạ tầng 
phục vụ sản xuất, chế biến sản phẩm, từng bước mở rộng quy mô hoạt động 
của HTX. 

 Bám sát cơ sở HTX, làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ, xúc tiến thương mại, 
xây dựng thương hiệu hàng hóa, tăng cường năng lực cho các HTX, bảo vệ 
quyền và lợi ích chính đáng của các thành viên. 

4.4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Kinh tế tập thể 

 Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò quản lý 
của Nhà nước đến cơ sở trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả kinh tế tập thể; vận dụng tốt các chính sách trợ giá, trợ vốn, tìm đầu ra cho 
kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong quá trình xây dựng và phát triển; đồng thời, 
thông qua các chính sách giúp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ứng dụng tiến 
bộ khoa học - công nghệ, nắm bắt thông tin, mở rộng thị trường, giải quyết nợ 
tồn đọng, khuyến khích việc tích lũy và sử dụng có hiệu quả vốn tập thể trong 
các HTX. 

Tiếp tục đẩy mạnh chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường, đây 
là một yếu tố khá quan trọng đối với các HTX, vì vậy để các HTX có điều kiện 
phát triển một cách hiệu quả đòi hỏi các ngành, các Hiệp hội ngành nghề và 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh hỗ trợ xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, tìm 
kiếm thị trường, tổ chức giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các HTX 
một cách hiệu quả, thiết thực. 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể bằng cách tăng 
cường kiểm tra, giám sát các HTX trong việc thực hiện Luật, chủ trương, chính 
sách của Nhà nước nhưng không can thiệp sâu vào hoạt động cụ thể của HTX. 

4.5. Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước 
và quốc tế tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể. 

 Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo đảm 
thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
các thành viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập HTX, hỗ 
trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, THT, nhằm nâng cao năng lực quản trị và 
tổ chức sản xuất, kinh doanh cho các HTX, THT; 
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 Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội để 
làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, hội viên, thành 
viên tự nguyện tham gia phát triển kinh tế hợp tác, HTX. 

Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế tập thể 9 tháng đầu năm 
2018, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 trên địa bàn huyện Chi Lăng./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở KH và ĐT tỉnh; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, TCKH. 

 

CHỦ TỊCH 
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