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BÁO CÁO 

 Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 

của Thủ tƣớng Chính phủ về Chƣơng trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

 giai đoạn 2015 - 2019 

 

            

                  Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 620/SKHĐT-DNKTTT ngày 14/5/2019 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 

2261/QĐ-TTg, UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

 HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2015-2020 

 

I. CÔNG TÁC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC 

HIỆN CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GIAI 

ĐOẠN 2015-2020 
UBND huyện đã ban hành các văn bản: Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 

31/10/2014 của UBND huyện về Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể 

giai đoạn 2010 – 2014, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015 – 

2020; Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện về việc 

kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 

huyện; Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 phê duyệt đơn vị đầu 

mối, đơn vị phối hợp, theo dõi, quản lý lĩnh vực KTTT trên địa bàn huyện, trong 

đó giao nhiệm vụ cho Phòng Tài chính – Kế hoạch là cơ quan thường trực của 

Ban Chỉ đạo tham mưu giúp UBND huyện thực hiện công tác quản lý nhà nước 

về KTTT, theo dõi, quản lý và hướng dẫn phát triển hợp tác xã trên địa bàn 

huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng là 

đơn vị phối hợp, thực hiện; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 28/8/2016 của 

UBND huyện về Phát triển kinh tế tập thể năm 2018; Kế hoạch số 176/KH-

UBND ngày 28/8/2017 của UBND huyện về Phát triển kinh tế tập thể năm 

2018; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 24/7/2018 của UBND huyện về việc 

phát triển kinh tế tập thể năm 2019; Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 

15/9/2015 của UBND huyện về tổ chức lại hoạt động, chuyển đổi Hợp tác xã 

trên địa bàn huyện theo Luật Hợp tác xã năm 2012; Công văn số 682 /UBND-

TCKH, ngày 08/08/2018 về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt 

động HTX; Công văn số 686/UBND-TCKH ngày 08/8/2018 vê việc tăng cường 

tuyên truyền Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông 
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thôn. Trong đó có yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên 

truyền hướng dẫn các doanh nghiệp, HTX tiếp cận các chính sách ưu đãi của 

tỉnh, UBND các xã, thị trấn cử cán bộ thường xuyên theo dõi hoạt động của hợp 

tác xã và định kỳ báo cáo kết quả hoạt động của các hợp tác xã về cơ quan đầu 

mối của huyện. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH HỖ 

TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2015-2020 

1. Về thực hiện mục tiêu chung 

Phát triển KTTT cả về số lượng, quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt 

động, với tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững.  Bình quân hằng năm phát triển 

tăng thêm từ 1 – 2 hợp tác xã. Đến hết năm 2020 trên địa bàn huyện ước có 12 

hợp tác xã hoạt động ổn định có hiệu quả. 

Tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống của thành viên hợp tác 

xã và người lao động trong các hợp tác xã. Số lao động tham gia trong HTX 

hàng năm tăng 3 - 5%; thu nhập bình quân hàng năm tăng 8 - 10%. Đến năm 

2020 có trên 45% cán bộ quản lý HTX được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến 

thức quản trị kinh doanh, quản lý HTX. 

2. Về thực hiện mục tiêu giai đoạn 2015-2020 

a) Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tập thể 

- Tốc độ tăng trưởng của khu vực hợp tác xã: 25%/năm. 

- Tốc độ tăng trưởng của hộ thành viên đạt: 10%/năm. 

- Thu nhập bình quân/năm: 

+ Thu nhập của một lao động trong HTX: 100 triệu đồng/năm; 

 + Thu nhập một lao động là xã viên HTX: 100 triệu đồng/năm; 

b) Tổng số hợp tác xã 13 

- HTX nông – lâm nghiệp: 7 HTX. 

- HTX phi nông nghiệp: 6 HTX. 

c) Bồi dưỡng và đào tạo cho cán bộ quản lý HTX và thành viên HTX 

- Về bồi dưỡng Luật và chuyên môn nghiệp vụ: 66 lượt. 

- Về đào tạo cán bộ quản lý HTX và kế toán HTX: 0 lượt. 

3. Tổng kết, đánh giá thực hiện các nội dung của Quyết định số 

2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ 

3.1. Về hỗ trợ chung đối với các hợp tác xã 

UBND huyện đã hỗ trợ tư vấn về thành lập mới cho 09 hợp tác xã và hỗ 

trợ tổ chức lại hoạt động cho 01 hợp tác xã. 

3.2. Về hỗ trợ đối với các hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp 

a) Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 
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UBND huyện phối hợp đề xuất kiên nghị hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho 

01 hợp tác xã (HTX Thiên Phú) với tổng mức đề nghị hỗ trợ là 1.760 triệu đồng  

b) Hỗ trợ khác: Trong năm 2017 bằng nguồn vốn Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã hỗ trợ cho 01 HTX về về mô hình 

giống cây Ba kích và phân bón; năm 2018 cũng bằng nguồn vốn Chương trình 

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã lựa chọn 02 mô hình phát 

triển kinh tế của 02 HTX để tiếp tục hỗ trợ với số tiền 1.084 triệu đồng. 

Phần thứ hai 

XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát về phát triển hợp tác xã 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về KTTT, củng cố, đổi mới và phát triển KTT, HTX với 

nhiều hình thức hợp tác đa dạng đặc biệt là lĩnh vực nông – lâm nghiệp cần gắn 

với xây dựng nông thôn mới. 

Chú trọng việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào hoạt động sản xuất, 

phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao và phát triển sản phẩm từ nghề truyền 

thống qua mô hình HTX kiểu mới đảm bảo hiệu quả, tích cực, bền vững. Thông 

qua hình thức KTTT, HTX nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các 

thành viên HTX, Nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành 

của cán bộ chủ chốt của HTX, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho các xã viên và 

lao động trong các HTX. 

Đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nâng cao 

đời sống, thu nhập cho thành viên. 

2. Mục tiêu cụ thể tới năm 2025  

Tổng số hợp tác xã: 18. 

Tổng số thành viên hợp tác xã: 242. 

Tổng số lao động làm việc trong hợp tác xã: 242. 

Doanh thu bình quân của hợp tác xã: 1.900 triệu đồng. 

Thu nhập bình quân của thành viên hợp tác xã: 105 triệu đồng. 

Thu nhập bình quân của lao động trong hợp tác xã: 105 triệu đồng. 

II. ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC 

XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Đề nghị UBND  bố trí nguồn vốn cho huyện để thực hiện các chính 

sách hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX.  

2. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, tiếp tục tổ chức tập huấn nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức thực hiện công 
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tác quản lý Nhà nước đối với HTX; xây dựng chương trình học tập kinh nghiệm 

giữa các hợp tác xã kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các địa phương 

khác. 

(Có phụ lục biểu kèm theo báo cáo). 

Trên đây là Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-

TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2019 của UBND huyện Đình Lập./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và ĐT; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; (eOffice) 

- Phòng TCKH, NN và PTNT, KTHT; (eOffice) 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 

 


		2019-05-23T09:05:30+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Đình Lập<ubnddinhlap@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




