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BÁO CÁO 

Công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; việc thực hiện chính sách hỗ 

trợ các hợp tác xã trên địa bàn huyện năm 2022 

Thực hiện công văn số 878- CV/HU ngày 29/11/20222 của Huyện ủy Ngân 

Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. UBND huyện báo cáo 

công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; việc thực hiện chính sách hỗ trợ các 

hợp tác xã trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

UBND huyện xác định việc phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã 

(HTX) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội của huyện trong thời gian tới, do vậy công tác chỉ đạo, điều hành trong lĩnh 

vực KTTT, HTX ngày càng được Huyện ủy, UBND huyện và các cấp, các ngành 

quan tâm hơn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng quyết liệt hơn thông qua các 

các văn bản chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn 

trong từng nội dung quản lý về KTTT, HTX; Thông qua việc kiện toàn, phân công 

nhiệm vụ Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ KTTT, HTX1; Đề nghị UBND cấp xã 

kiện toàn Ban chỉ đạo KTTT cấp xã, có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho công 

chức đầu mối phụ trách lĩnh vực, thường xuyên thăm nắm tình hình hoạt động của 

HTX, định hướng phát triển cho các HTX hoạt động hiệu quả, đồng thời đôn đốc, 

hỗ trợ các HTX không hoạt động giải thể theo quy định của pháp luật2; Giao các 

phòng chuyên môn triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp trên 

về KTTT, HTX và các văn bản khác có liên quan. Xây dựng kế hoạch phát triển 

KTTT, HTX cấp huyện, cấp xã giai đoạn và hằng năm. Đưa chỉ tiêu phát triển 

KTTT vào chỉ tiêu phát triển KT-XH giai đoạn, hằng năm, coi đó là một trong 

những chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu của huyện.  

2. Công tác tuyên truyền 

Thường xuyên thực hiện công tác vận động, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa 

và tầm quan trọng của HTX đối với thành viên HTX và cộng đồng dân cư tại các 

cuộc họp thôn, tổ, trên sóng truyền thanh. 

3. Công tác xây dựng kế hoạch 

                                           
1 Quyết định số 2765/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 về việc kiện toàn BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ KTTT, 

HTX huyện Ngân Sơn. 

 
2 Văn bản số 3081/UBND-TCKH ngày 02 tháng 11  năm 2022 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản 

lý Nhà nước, hiệu quả hoạt động về kinh tế tập thể, HTX. 



- UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu cụ thể phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 và hằng năm. Các kế hoạch đã ban 

hành: Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 19/7/2021 đã xác định mục tiêu giai đoạn 

2021-2025; Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 17/9/2021 về phát triển KTTT năm 

2022; Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 12/10/2022 về phát triển KTTT, HTX 

năm 2023 huyện Ngân Sơn. 

- UBND huyện đã ban hành văn bản số 2101/UBND-TCKH ngày 10/8/2022 

về việc yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập 

thể, HTX năm 2023. Theo đó, 100% các xã đã có báo cáo về việc xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2023. 

4. Công tác phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác 

4.1. Hợp tác xã 

- Công tác phát triển HTX luôn được quan tâm, hỗ trợ. Thông qua tuyên 

truyền và hoạt động của các HTX hiện có, các sáng lập viên có nhu cầu thành lập 

HTX được Liên minh HTX tỉnh tư vấn, hỗ trợ thủ tục thành lập. Việc đăng ký 

thành lập HTX được Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn thực hiện theo quy 

định. Số lượng HTX thành lập mới trong những năm gần đây tương đối ổn định và 

vượt chỉ tiêu kế hoạch hằng năm. Năm 2021, trên địa bàn huyện thành lập mới 

08/02 HTX, đạt 400% kế hoạch; Năm 2022, tính đến nay đã có 05 HTX đăng ký 

thành lập mới, đạt 250% kế hoạch năm. 

- Một số thông tin chung về các HTX trên địa bàn huyện: 

Tổng số HTX hiện nay trên địa bàn huyện (tính đến ngày 05/12/2022) là 27 

HTX (có 05/27 HTX thành lập mới năm 2022). Trong đó: Số HTX đang hoạt 

động: 21 HTX; Số HTX ngừng hoạt động: 04 HTX; Số HTX không hoạt động tại 

địa chỉ đăng ký: 02 HTX.       

+ Số HTX chưa chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo Luật HTX năm 2012: 0 HTX. 

+ Tổng số thành viên của HTX: 193 người (Tính với HTX đang hoạt động). 

+ Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX: 206 người(Tính với 

HTX đang hoạt động). 

+ Trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã (Tính với HTX đang hoạt động). 

 Tổng số cán bộ quản lý HTX: 24 người (Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

Giám đốc HTX). 

 Tổng số cán bộ quản lý HTX đạt trình độ sơ cấp, trung cấp: 3/24 

người, chiếm 12,50% tổng số cán bộ quản lý. 

 Tổng số cán bộ quản lý HTX đạt trình độ cao đẳng, đại học: 6/24 

người, chiếm 25,00% tổng số cán bộ quản lý. 



 Tổng số cán bộ quản lý của HTX chưa qua đào tạo: 15/24 người, 

chiếm 62,50% tổng số cán bộ quản lý. 

* HTX thành lập mới: 

Trong năm 2022 thành lập được 05/02 hợp tác xã, đạt 250% kế hoạch năm 

2022. Số thành viên: 44/14 thành viên, đạt 314,29 % kế hoạch năm 2022. Các hợp 

tác xã đều hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.      

- Về hiệu quả hoạt động của HTX: Việc xây dựng phương án sản xuất kinh 

doanh, mở rộng thị trường dần được các HTX chú trọng hơn, các HTX đang từng 

bước thích ứng linh hoạt với tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Một số HTX 

đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, sản phẩm của HTX đã có sức cạnh tranh 

trên thị trường. Các HTX đã thu hút được một số lao động tại địa phương, góp 

phần giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng 

nông thôn mới; thông qua hoạt động của mình các hợp tác xã đã góp phần chuyển 

giao tiến bộ khoa học công nghệ cho các thành viên, cung cấp giống, vật tư cho sản 

xuất, cùng với chính quyền xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.  

Kết quả hoạt động của HTX thể hiện qua một số chỉ tiêu cụ thể như sau:  

+ Số HTX hoạt động hiệu quả: 06 HTX. 

+ Doanh thu bình quân của HTX: Ước đạt 500 triệu đồng/năm. 

+ Lãi bình quân HTX: Ước đạt 80 triệu đồng/năm. 

+ Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX: 

khoảng 50 triệu đồng/năm. 

Hiệu quả hoạt động của HTX chỉ là đánh giá sơ bộ (Do tại thời điểm hiện nay 

chưa có báo cáo tài chính của HTX, kết quả đánh giá phân loại HTX). 

4.2. Tổ hợp tác 

- Tổng số tổ hợp tác (THT): 108 tổ. 

- Tổng số thành viên của THT: 1.245 người. 

Các tổ hợp tác hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và một 

số ít hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. 

II. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC HTX 

- UBND huyện đã triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.  

- Các HTX được hỗ trợ tư vấn thành lập mới, hỗ trợ về khuyến nông, xúc 

tiến thương mại, hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án liên kết phát triển sản xuất 

theo chuỗi giá trị, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà xưởng, hỗ trợ kinh phí cấp giấy 

chứng nhận an toàn thực phẩm và một số chính sách hỗ trợ khác theo quy định. 

1. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới các HTX:  



Đối với thủ tục đăng ký thành lập mới HTX: Các HTX đều được Liên minh 

HTX tỉnh, Phòng Tài chính – Kế hoạch hỗ trợ về các thành phần hồ sơ đăng ký. 

Tính đến nay đã tuyên truyền, hỗ trợ thành lập mới 05 HTX trên địa bàn huyện 

trong năm 2022. 

2. Hỗ trợ HTX xây dựng kết cấu hạ tầng (Nhà kho, nhà xưởng): 

Ngày 18/10/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về 

chủ trương đầu tư dự án hỗ trợ kết cấu hạ tầng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. Theo đó, giai đoạn 2022-2024 trên địa bàn huyện có 01 HTX (HTX Hợp 

Phát) được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà kho, nhà xưởng với diện tích khoảng 

600m2 để tập kết nguyên liệu, sơ chế, đóng gói, lưu trữ các sản phẩm từ dẻ, lê, 

mận, đào, mác cọt, trám đen,… 

3. Hỗ trợ các HTX tham gia các dự án liên kết phát triển sản xuất theo 

chuỗi giá trị 

- Hợp tác xã Huy Ngọc được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ Dự án phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn thịt thương phẩm (thực 

hiện giai đoạn 2021-2024), theo phân kỳ nguồn vốn đầu tư dự án năm 2022 kinh phí 

Nhà nước hỗ trợ: 479.890.000 đồng(Theo Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 

07/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

- Hợp tác xã Hợp Phát được phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án hỗ trợ 

liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm Dẻ (chuyển tiếp năm 2021), theo phân 

kỳ nguồn vốn đầu tư dự án năm 2022 kinh phí Nhà nước hỗ trợ 243.200.000 đồng 

(Theo Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

- Hợp tác xã Ocop Cốc Đán được phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án 

liên kết sản xuất chăn nuôi theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm lợn đen bản 

địa, theo phân kỳ nguồn vốn đầu tư dự án năm 2022 kinh phí Nhà nước hỗ trợ 

437.277.150 đồng (Theo Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của 

UBND huyện). 

- Hợp tác xã Sáng Hoài được phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện dự ánphát 

triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi bò thịt vỗ béo theo phân kỳ 

nguồn vốn đầu tư dự án năm 2022 kinh phí Nhà nước hỗ trợ 455.857.150 đồng 

(Theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện). 

4. Hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: 

Hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho Hợp tác xã 

Thành Quang, Hợp tác xã Khẩu nua lếch Thượng Quan với tổng số tiền hỗ trợ: 

5.069.000 đồng từ ngân sách huyện. 

5. Hỗ trợ xúc tiến thương mại: 

UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho các HTX (HTX Bún phở Quỳnh Niên; 

HTX Khẩu nua lếch Thượng Quan; HTX Thành Quang, HTX Ngân Sơn) tham gia 

04 chương trình, sự kiện nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, với tổng kinh phí hỗ 

trợ 45.011.000 đồng. Các chương trình, sự kiện đã tham gia: 



Sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch 

trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022; 

Chương trình Liên hoan ẩm thực dân tộc và trưng bày, giới thiệu các mặt 

hàng nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn; 

Chương trình “Ngày hội hàng hóa vì người tiêu dùng năm 2022”; 

Tham gia tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm 

bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố Hải Phòng. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Ngân Sơn về công tác phát triển kinh 

tế tập thể, hợp tác xã; việc thực hiện chính sách hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn 

huyện năm 2022./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- VP Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. 

- LĐ VP;  

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thịnh 
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