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Tình hình phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2021 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng. 

 

Thực hiện Công văn số 1282/UBND-TH ngày 28 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, về việc báo cáo tình hình thực hiện phát triển 

KTTT, HTX 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm báo cáo 

kết quả thực hiện như sau: 

1. Tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2021 

1.1 Số lượng Hợp tác xã 

 - Số Hợp tác xã thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2021 là: 0 HTX. 

 - Số Hợp tác xã đã giải thể trong 6 tháng đầu năm 2021 là: 02 HTX. 

 - Số Hợp tác xã lũy kế đến 31/5/2021 có 25 HTX. 

1.2 Số thành viên Hợp tác xã 

 - Số thành viên Hợp tác xã đến ngày 31/5/2021 có 197 người. 

1.3 Số lượng cán bộ quản lý Hợp tác xã 

- Tổng số: 31 người trong đó sơ cấp, trung cấp 23 người; Cao đẳng, đại 

học trở lên 10 người, còn lại chưa qua đào tạo. 

(Số liệu chi tiết theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm) 

1.4 Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân 

a) Khó khăn, hạn chế 

Cơ sở vật chất còn lạc hậu, năng lực hạn chế, thiếu vốn, thiếu mặt bằng để 

sản xuất kinh doanh; nguồn vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh còn thiếu; 

phương thức hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã không phù hợp và 

theo kịp với sự phát triên của nền kinh tế thị trường, chưa đủ mạnh để cạnh 

tranh với các thành phần kinh tế khác. Cùng với đó là ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19 cũng gây ra nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh làm ảnh hưởng 

đến doanh thu 6 tháng đầu năm của các Hợp tác xã. 

Việc theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của các Hợp tác xã trên địa 

bàn huyện gặp một số khó khăn nhất định, số liệu của các Hợp tác xã không 

được thống kê đầy đủ do các Hợp tác xã không có báo cáo tình hình sản xuất - 

kinh doanh định kỳ 6 tháng và 1 năm đối với chính quyền địa phương và các cơ 

quan chức năng. Công tác quản lý tài chính và thực hiện chế độ kế toán của các 
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Hợp tác xã còn yếu kém. 

b) Nguyên nhân 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính 

quyền có lúc chưa đồng bộ, thiếu kiểm tra, đôn đốc; sự phối hợp trong công tác 

tuyên truyền, vận động chưa chặt chẽ. 

Đội ngũ cán bộ quản lý của các Hợp tác xã còn nhiều hạn chế: trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, nhận thức về Hợp tác xã kiểu mới còn mờ 

nhạt. 

Chưa có cơ chế ưu đãi hấp dẫn để khuyến khích phát triển các thành phần 

kinh tế tập thể, nhất là kinh tế Hợp tác xã. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã 6 tháng 

cuối năm 2021 

Các cơ quan đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; tuyên truyền về vị trí, vai trò của kinh tế tập 

thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bằng nhiều hình 

thức đến cán bộ, nhân dân trong huyện; tuyên truyền và đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của huyện về các nội dung: Luật Hợp tác xã năm 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/T-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; nội dung các thủ tục hành chính về đăng ký 

hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 

và các văn bản quy định về hỗ trợ khác liên quan đến Hợp tác xã. 

Tranh thủ nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh và sự hỗ trợ vốn của Trung 

ương trong việc đầu tư hỗ trợ, khuyến khích xây dựng, phát triển, nhân rộng các 

mô hình tổ hợp tác, Hợp tác xã trên từng lĩnh vực, từng ngành nghề. Nâng cao 

hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tổ hợp tác, Hợp tác xã hiện 

có, góp phần tạo việc làm cho người lao động, giảm nghèo và bảo vệ môi 

trường. 

Tuyên truyền cho các hợp tác xã hoạt động đa ngành, đa nghề, tập trung 

thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và các làng nghề nông thôn. 

3. Đề xuất kiến nghị 

Đề nghị các ban, ngành Trung ương, tỉnh bố trí nguồn vốn cho các địa 

phương để thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích các Hợp tác xã, ban hành 

các chính sách ưu đãi, các chính sách hỗ trợ cần thiết sát với thực tế Hợp tác xã. 

 Các Sở, ban, ngành của tỉnh cần tăng cường năng lực dự báo, thông tin 

thị trường, định hướng cho các địa phương sản xuất cây trồng, vật nuôi phù hợp, 

có hiệu quả kinh tế cao. 

Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về phát 

triển kinh tế tập thể. Qua đó, kịp thời rút ra những bài học tốt để phát huy, 

những kinh nghiệm chưa tốt để khắc phục. 
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Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng về Luật Hợp tác xã và 

các văn bản hướng dẫn thực hiện; chủ trương, chính sách, nội dung về đổi mới 

các hình thức tổ chức sản xuất cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà 

nước về kinh tế hợp tác, cán bộ Hợp tác xã tại các địa phương. 

Trên đây là báo tình hình phát triển kinh tế tập thế, hợp tác xã 6 tháng đầu 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                     

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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