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HUYỆN KON RẪY Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND Kon Rẫy, ngày          tháng         năm   

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp 

về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện  

Sáng ngày 16/8/2022, tại trụ sở HĐND&UBND huyện Kon Rẫy đã tổ 

chức cuộc họp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện 

nhằm đánh giá kết quả thực hiện việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, nắm 

bắt tình hình hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện, những khó khăn, 

vướng mắc và có kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền về các cơ chế chính sách 

hỗ trợ hợp tác xã, qua đó có giải pháp tăng cường hỗ trợ và nâng cao chất lượng 

hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện. Dự họp gồm Lãnh đạo các 

Phòng, ban, cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đại diện các 

Hợp tác xã trên địa bàn huyện. 

Sau khi nghe các phòng, các địa phương báo cáo và ý kiến tham gia của 

đại diện các Hợp tác xã; đồng chí Võ Văn Lương - Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì kết luận: 

Thời gian qua, với sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của 

UBND Huyện, sự vào cuộc của các cơ quan đơn vị, địa phương, số lượng và 

chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện, từng bước góp phần 

ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. Tuy nhiên, 

hoạt động của các HTX vẫn còn những hạn chế nhất định, việc tìm nguồn 

nguyên liệu và thị trường đầu ra cho sản phẩm còn khó khăn; việc thu hút thành 

viên tham gia HTX vẫn chưa nhiều... 

Để chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước nâng cao chất 

lượng hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau: 

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đổi mới phương 

thức hoạt động, nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ cả về năng lực, 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nhiệt tình với phong trào kinh tế tập thể, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

2. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn quan điểm, 

đường lối, chủ trương của Đảng(1) về kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã 

nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cho toàn bộ hệ thống 

chính trị, cán bộ, đảng viên về bản chất, vị trí, vai trò của hợp tác xã trong nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

                                           
(1) Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX, Kết luận số 56-KL/TW (khóa XI) của Bộ Chính trị, Kết luận 

số Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX, 

chính sách tam nông, Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khoá X về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn…. 
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3. Chủ động tham mưu, huy động các nguồn lực, nguồn vốn ngân sách 

Nhà nước, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trong dự toán ngân sách 

Nhà nước hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác theo thẩm quyền để triển 

khai thực hiện các Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo 

Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020, Quyết định số 167/QĐ-TTg 

ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân 

rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai 

đoạn 2021-2025; trong đó, ưu tiên hỗ trợ đầu tư đồng bộ giữa hạ tầng với tổ 

chức phát triển sản xuất; quan tâm đầu tư hạ tầng logistic phục vụ chế biến và 

thương mại sản phẩm nông nghiệp của các hợp tác xã; tạo điều kiện cho các 

hợp tác xã tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nhất 

là các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị… 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Tham mưu UBND huyện tổng hợp các ý kiến của các Hợp tác xã, giao 

cho các ngành triển khai thực hiện. Hoàn thành trước ngày 30/8/2022. 

- Khẩn trương hoàn thiện, tham mưu UBND huyện các nội dung liên quan 

chỉ đạo, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn 

huyện. Hoàn thành trước ngày 30/8/2022. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp&PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng hướng dẫn, hỗ trợ về chính sách thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng Hợp tác 

xã: Tổ chức tập huấn làm rõ quy trình về thành lập và hoạt động của HTX, đào 

tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn tổ chức Đại hội thành viên hợp tác xã định kỳ hàng 

năm và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tăng cường hỗ trợ đào tạo, 

nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ HTX để phát triển sản xuất, chế biến và 

tiếp cận với thị trường (Định kỳ 2 lần/năm). 

- Chủ trì phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn huyện về hướng dẫn hỗ 

trợ các chính sách vay vốn, vay vốn ưu đãi tín dụng: Thông tin các tiêu chuẩn, 

điều kiện cấp tín dụng, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đối với 

các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức kinh 

tế tập thể vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh tín 

dụng đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, không để thất thoát (thực hiện 

thường xuyên). 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp&PTNT hỗ trợ, hướng dẫn các 

Hợp tác xã về chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm: Giới thiệu tiềm năng, thế 

mạnh của các Hợp tác xã, thông qua đó quảng bá sản phẩm, mở rộng và phát 

triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Hợp tác xã (thực hiện thường xuyên). 

2. Phòng Nông nghiệp&PTNT: Chủ trì hướng dẫn nội dung chính sách 

hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh thực hiện theo Nghị 

định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ (thực hiện thường 

xuyên). 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan và 

UBND các xã, thị trấn 

- Hướng dẫn về chính sách Khoa học - công nghệ: Hỗ trợ các HTX, THT 

tham gia các dự án, đề tài, mô hình nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học 
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công nghệ, đổi mới công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm; áp 

dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến 

nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; hướng dẫn, hỗ trợ các HTX 

đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký nhãn hiệu cho từng sản phẩm (đối 

với các Hợp tác xã có sản phẩm); hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch, ghi nhãn 

hàng hóa và công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (thực hiện thường xuyên). 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp&PTNT 

hướng dẫn chính sách hỗ trợ kết cấu hạ tầng: Hướng dẫn quy trình, thủ tục, các 

điều kiện được hỗ trợ theo quy định (thực hiện thường xuyên). 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp&PTNT về chính sách mở rộng thị 

trường: Hỗ trợ Hợp tác xã tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát thị trường; xây dựng, 

đăng ký thương hiệu; đăng ký sản phẩm thương mại; tham gia hội chợ,…(thực 

hiện thường xuyên). 

4. Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp UBND các xã, thị 

trấn: Hướng dẫn về chính sách cho thuê, giao đất: Hoàn thiện lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất của các cấp, trong đó bố trí quỹ đất cho các tổ chức kinh tế 

tập thể thuê, các thủ tục để thuê đất, giao đất theo quy định (thực hiện thường 

xuyên). 

5. Các thành viên UBND huyên phụ trách các xã, thị trấn: Phối hợp 

với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát và vận động thành lập HTX kiểu mới;  

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả 

các Hợp tác xã tại địa bàn phụ trách (thực hiện thường xuyên). 

6. UBND các xã, thị trấn 

- Đưa phát triển Kinh tế hợp tác xã vào chương trình hành động phát triển 

kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển Hợp tác 

xã giai đoạn 2023-2025. Hoàn thành trước ngày 30/8/2022. 

- Thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu, xác định là điểm khởi đầu và là 

nền tảng để phát triển các chuỗi giá trị hiệu quả, bền vững, nâng cao chất lượng 

nông sản, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, qua đó đẩy mạnh chế biến 

nhằm nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh sản phẩm.  

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận:               
- Đ/c CT, các PCT UBND huyện;       

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h);  

- Lãnh đạo VP, các CV;  

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

Trần Khắc Hà 
 

               


		2022-08-26T16:53:31+0700


		2022-08-26T17:04:48+0700


		2022-08-26T17:04:48+0700


		2022-08-26T17:04:48+0700


		2022-08-26T17:04:48+0700


		2022-08-26T17:04:48+0700




