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          Kính gửi: 

           - Các cơ quan, đơn vị; 

                               - UBND các xã, thị trấn; 

             - Các Hợp tác xã nông nghiệp. 

Trên cơ sở báo cáo số 302/BC-SNN ngày 30/6/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đánh giá thực trạng hoạt động của các Hợp tác xã nông 

nghiệp, các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tại các xã đạt chuẩn nông thôn 

mới và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các Hợp tác xã, hiệu 

quả của các mô hình phát triển sản xuất. 

 Để các Hợp tác xã nông nghiệp, các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất 

trên địa bàn huyện Bắc Sơn hoạt động được hiệu quả. Ủy ban nhân dân huyện 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các Hợp tác xã nông nghiệp 

trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung sau. 

1. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với 

Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa 

Thông tin Truyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện có hiệu quả 

công tác tuyên truyền về vai trò kinh tế hợp tác. Xây dựng kế hoạch triển khai 

các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp; 

đưa các chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể, HTX vào kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; triển khai có hiệu quả cơ chế, chính 

sách hỗ trợ phát triển HTX. Thường xuyên tổng kết đánh giá và nhân rộng mô 

hình các HTX điển hình tiên tiến gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp. 

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong việc hướng dẫn, kiểm 

tra việc chấp hành công tác quản lý tài chính, đánh giá phân loại HTX, tư vấn, 

hỗ trợ HTX tiếp cận cơ chế, chính sách, phát triển HTX. Rà soát, đánh giá hoạt 

động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn, làm rõ nguyên nhân hoạt động yếu 

kém và ngừng hoạt động của các HTX, có giải pháp cụ thể hỗ trợ, hướng dẫn 

các HTX điều chỉnh phù hợp. Đối với các HTX ngừng hoạt động lâu ngày, 

không hoạt động, hoạt động không hiệu quả vận động, hướng dẫn HTX tự giải 

thể hoặc hỗ trợ chuyển sang loại hình kinh doanh khác. Trường hợp không tự 

giải thể thì thực hiện thủ tục giải thể bắt buộc theo quy định. 

- Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch để tăng cường kiểm tra, 

đánh giá mức độ duy trì của các mô hình phát triển sản xuất, tìm hiểu nguyên 

nhân và có báo cáo đánh giá, lựa chọn chính xác cây, con chủ lực có hiệu quả để 
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xây dựng các mô hình phát triển sản xuất mang tính bền vững, đem lại hiệu quả 

kinh tế cao và có khả năng duy nhân rộng. 

- Tăng cường lồng ghép nguồn vốn thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp, kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chương trình mỗi xã một sản 

phẩm... để hỗ trợ, phát triển HTX. Tạo điều kiện cho các HTX có năng lực, đủ 

điều kiện tham gia thực hiện các dự án, đề án tổ chức sản xuất trong chương 

trình xây dựng HTX. Tăng cường quảng bá, xúc tiến, tạo điều kiện tiêu thụ sản 

phẩm HTX, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, đẩy mạnh 

liên doanh, liên kết giữa HTX với HTX và giữa HTX với các doanh nghiệp 

thuộc các thành phần kinh tế khác nhằm huy động mọi nguồn lực tập trung cho 

phát triển kinh tế hợp tác. 

- Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ HTX có trình độ, tâm huyết vào 

HĐQT; bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn thông qua thu hút cán 

bộ trẻ có năng lực, trình độ về làm việc tại các HTX. 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 các HTX. 

- Hỗ trợ, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới gắn 

với liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng sản phẩm theo chuỗi giá trị: Xây dựng các mô hình HTX gắn 

với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương, gắn với sản phẩm 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm ứng dụng khoa học kỹ thuật, thân thiện với 

môi trường, đồng bộ về tổ chức sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm theo quy 

định để sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, theo hướng an toàn, sản 

xuất hữu cơ. 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám sát vào tình hình thực tế tại địa 

phương, để định hướng tập trung vào các sản phẩm chủ lực hoặc hiệu quả của 

địa phương gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn mác để từ đó phát triển sản 

phẩm OCOP theo chuỗi liên kết đảm bảo đầu ra bền vững cho người dân. 

Tiếp tục quan tâm củng cố, khắc phục những yếu kém của các HTX, tạo 

điều kiện cho HTX phát triển, mở rộng nội dung, đa dạng hình thức hoạt động; 

hỗ trợ thành lập mới, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên nhiều lĩnh vực. 

Phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh liên doanh, liên kết tăng hiệu quả hoạt 

động của các HTX. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán 

bộ HTX. 

Cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà 

nước đối với HTX; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tiếp cận vốn vay 

ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận 

các Quỹ như: Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ đầu tư phát triển.  
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Tăng cường tiếp cận các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản 

xuất nông, lâm nghiệp như chính sách hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi, khuyến 

khích các thành phần kinh tế liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu 

thụ sản phẩm, chính sách liên kết 4 nhà, nhằm gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với 

thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai các mô hình 

phát triển sản xuất, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc trong quá trình 

thực hiện cho Ủy ban nhân dân huyện nhằm đảm bảo duy trì tính bền vững của 

mô hình.  

3. Đối với các Hợp tác xã nông nghiệp 

Tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực kế cận, tích 

cực tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, 

điều hành, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ HTX. 

Thực hiện nghiêm điều lệ HTX, đại hội thành viên, quy chế quản lý vốn, 

tài sản Hợp tác xã, đặc biệt thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, xem 

đây là tiêu chí đánh giá phân loại và điều kiện để được thụ hưởng chính sách hỗ 

trợ của nhà nước. 

Tăng cường giải pháp tiếp cận cơ chế chính sách, tìm kiếm thị trường, mở 

rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm HTX, chú trọng việc xây dựng sản 

phẩm có thương hiệu, đặc trưng thế mạnh của địa phương để tham gia thực hiện 

chương trình OCOP. 

Chú trọng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, có tính khả 

thi để thuận lợi trong việc tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Trong 

đó, chú trọng đầu tư sản xuất theo hướng thâm canh, chuyên canh cao, xây dựng 

cánh đồng lớn, sắp xếp, bố trí đất sản xuất cho các thành viên. 

Các Hợp tác xã nông nghiệp thực hiện nghiêm túc việc tự phân loại, đánh 

giá, xếp loại hàng năm và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền 

cấp huyện, tỉnh theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 

17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm, 

triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung trên. Định kỳ 6 tháng, hàng năm 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Lộc Quang Hòa 
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