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

 

 Thực hiện Công văn số 1863/SKHĐT-DNKTTT ngày 23/12/2019 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã năm 2019, UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

1. Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019 

1.1. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019 

- Trong năm 2019, trên địa bàn huyện thành lập mới 02 HTX thuộc lĩnh 

vực thương mại và dịch vụ, tổng số vốn đăng ký 4.000 triệu đồng, luỹ kế đến 

ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện có tổng số 12 HTX, trong đó có 09 HTX 

đang hoạt động, 03 HTX tạm ngừng hoạt động. Tổng số vốn đăng ký 22.635 

triệu đồng. 

- Tổng số thành viên là 94 người, số cán bộ quản lý HTX là 40 người, 

trong đó số cán bộ quản lý HTX đạt trình độ sơ cấp, trung cấp là 4 người (chiếm 

10% tổng số cán bộ quản lý HTX), số cán bộ quản lý HTX đạt trình độ cao 

đẳng, đại học là 19 người (chiếm 47,5% tổng số cán bộ quản lý HTX) và chưa 

qua đào tạo là 17 người (chiếm 42,5% tổng số cán bộ quản lý HTX). 

- Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX là 55 người trong 

đó số lao động thường xuyên mới là 15 người, trong đó phần lớn lao động đồng 

thời là thành viên hợp tác xã. Số lao động ngắn hạn và lao động thời vụ chiếm 

đa số do phần lớn các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp kết hợp, 

những lao động thời vụ này chủ yếu tận dụng khoảng thời gian nông nhàn để lao 

động thêm tại các hợp tác xã. 

- Doanh thu bình quân HTX khoảng 1.500 triệu đồng, lãi bình quân HTX 

ước khoảng 450 triệu đồng. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên 

trong HTX ước khoảng 55 triệu đồng/năm. 

- Vai trò và hiệu quả của các HTX trong phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương, Các HTX thành lập và đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho một 

số lao động nông thôn, ổn định thu nhập, góp phần giảm nghèo và thúc đẩy quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện, số hợp tác xã hoạt động có 

hiệu quả còn ít. 

1.2. Hạn chế, nguyên nhân 
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- Hạn chế: Kinh tế hợp tác trên địa bàn huyện còn nhiều mặt yếu kém, số 

hợp tác xã có tăng về số lượng qua các năm nhưng chất lượng hoạt động có hiệu 

quả còn ít, quy mô hoạt động hợp tác xã còn nhỏ, chưa có mô hình hợp tác xã 

tiên tiến; hầu hết các HTX sản xuất kinh doanh còn đơn điệu, nhỏ lẻ; chưa chủ 

động mở rộng hình thức kinh doanh theo hướng đa ngành, đa nghề; chưa có hình 

thức liên doanh, liên kết; mức vốn kinh doanh thấp, khả năng huy động vốn còn 

hạn chế, chất lượng sản phẩm chưa cao, sức cạnh tranh trên thị trường còn yếu. 

Một số HTX mới thành lập vẫn chưa có khả năng đi vào hoạt động kinh doanh 

do cơ sở vật chất chưa đầy đủ, thiếu vốn kinh doanh… 

- Nguyên nhân: Do điều kiện là một huyện miền núi, biên giới, cơ sở hạ 

tầng còn yếu kém, nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp. Các chương trình khuyến 

công, khuyến lâm, khuyến ngư chưa phát huy hiệu quả. Chất lượng nguồn nhân 

lực chưa cao , chủ yếu là lao động phổ thông chưa qua đào tạo, trình độ tay nghề 

thấp do đó bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế tập thể 

trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn, hạn chế, đó là: 

Nguyên nhân khách quan: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước dành để 

thực hiện các chính sách hỗ trợ công tác quản lý, triển khai các chính sách hỗ trợ 

hợp tác xã còn rất ít, ảnh hưởng rất lớn đến việc tổ chức triển khai thực hiện đến 

các hợp tác xã; phần lớn các HTX có quy mô hoạt động nhỏ bé, vốn ít, máy móc 

thiết bị lạc hậu, các HTX chủ yếu hoạt động ở địa bàn nông thôn nên điều kiện 

cơ sở hạ tầng kinh tế còn khó khăn, mang nặng hình thức làm ăn riêng lẻ, trình 

độ kiến thức kinh doanh còn hạn chế.  

Nguyên nhân chủ quan quan: một số nơi chính quyền các cấp chưa đánh 

giá đúng vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế; công tác tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

kinh tế tập thể chưa được thường xuyên; công tác quản lý nhà nước đối với kinh 

tế tập thể còn nhiều lúng túng, thiếu định hướng, thiếu kế hoạch phát triển; việc 

tổ chức thi hành theo Luật HTX còn nhiều hạn chế; trình độ, Công tác quản lý, 

theo dõi lĩnh vực kinh tế tập thể tại các xã, thị trấn phần lớn đều là cán bộ kiêm 

nhiệm do đó trình độ và năng lực quản lý còn hạn chế, bên cạnh đó công tác 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, ở một số đơn vị chưa được quan tâm 

thường xuyên. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò quản lý 

Nhà nước đến cơ sở trong việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể; chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, đặc biệt là chính sách hỗ trợ khuyến 

khích thành lập mới HTX; 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, khuyến khích tích lũy và sử dụng có hiệu quả vốn tập 

thể trong các HTX. 
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Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật HTX và các 

chính sách ưu đãi đối với thành phần kinh tế tập thể, phát huy tính năng động, 

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, mạnh 

dạn chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh đa ngành, đa nghề 

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tích cực tham 

gia thành lập, phát triển hợp tác xã, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông lâm 

nghiệp, công nghiệp, xây dựng…xây dựng và phát triển kinh tế tập thể gắn với 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Hỗ trợ các tạo sự liên kết giữa HTX và doanh nghiệp: là giải pháp phát 

triển phù hợp với đặc thù và xu hướng phát triển của thị trường. Tuy nhiên, để 

sự hợp tác này có hiệu quả và bền vững, cả doanh nghiệp và HTX cần phải có sự 

thông cảm với nhau, cùng nêu cao trách nhiệm trên tinh thần tương hỗ. Bên cạnh 

đó, về lâu dài chính quyền địa phương cần phải có sự tác động, can thiệp nhất 

định để HTX nâng cao tính chuyên nghiệp, tác phong công nghiệp, tạo nên nền 

tảng cơ bản, bền vững trong mối quan hệ với doanh nghiệp nói riêng và mục tiêu 

mang lại lợi nhuận trong phát triển kinh tế tập thể nói chung. 

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Đình Lập về tình hình phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2019 huyện Đình Lập./. 
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND huyện; (eOffice) 

- Lưu: VT. 
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