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Kính gửi:    Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện văn bản số 1673/SKHĐT-DNĐT ngày 28/6/2018 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị báo cáo nhanh tình hình phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn. UBND huyện 

Kỳ Anh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Tình hình phát triển kinh tế tập thể 06 tháng đầu năm 2018 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, thành lập mới 02 HTX, lũy kế đến nay, toàn 

huyện có 98 HTX hoạt động các tất cả các lĩnh vực. 

(Chi tiết tại phụ lục 1, 2 kèm theo) 

Trong chỉ tiêu, kế hoạch đầu năm 2018, huyện Kỳ Anh không xây dựng 

kế hoạch phát triển số lượng mà tập trung chú trọng vào phát triển chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của HTX, hướng tới đảm bảo các HTX thành lập trên địa 

bàn huyện đều hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển 

kinh tế xã hội huyện nhà. 

2. Tình hình triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 

Trong quá trình thành lập, quản lý hoạt động của HTX, nhờ công tác chỉ 

đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền mà bước đầu đạt được nhiều kết quả tích 

cực. 

Huyện ủy Kỳ Anh đã ban hành Quyết định số 85-QĐ/HU ngày 

20/01/2016  thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, được kiện toàn tại 

Quyết định số 702-QĐ/HU ngày 18/5/2018, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo quyết liệt 

công tác phát triển KTTT của huyện nhà. 

Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể được phân công, phân cấp rõ 

ràng, ở cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan giúp UBND cấp 

huyện thực hiện chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX trên địa bàn 

huyện; các phòng chuyên môn khác có trách nhiệm phối hợp và trực tiếp tham 

mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với KTTT thuộc 

ngành, lĩnh vực quản lý. 



Công tác triển khai Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn được thực  

hiện quyết liệt, đồng bộ, nhất là công tác đăng ký lại, chuyển đổi các HTX quy 

định tại Văn bản số 1237/SKH-TC-LMHTX ngày 19/8/2015 Liên ngành Kế 

hoạch và Đầu tư - Tài chính - Liên minh Hợp tác xã hướng dẫn trình tự, thủ tục 

tổ chức lại, chuyển đổi HTX hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012; hưởng 

ứng tích cực và đạt kết quả cao trong các cuộc thi do tỉnh tổ chức: cuộc thi ”Tìm 

hiểu Luật HTX năm 2012”, ”Mô hình HTX kiểu mới”. Tiêu biểu HTX chăn 

nuôi Thu Hằng đạt giải nhì toàn quốc cuộc thi ”Mô hình HTX kiểu mới”. 

Trong những năm qua UBND huyện triển khai đầy đủ, đồng bộ, rộng rãi 

các chính sách của tỉnh như: Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND về phát triển 

thương mại nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 

90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 về khuyến khích phát triển nông nghiệp, 

nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Nghị quyết số 32/2016/NQ-

HĐND ngày 15/12/2016 ban hành quy định một số chính sách khuyến khích 

phát triển nông nghiệp nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị 

Hà Tĩnh năm 2017-2018; các Quyết định về hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ 

chức tín dụng để phát triển sản xuất; Quyết định hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; Chỉ 

thị về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây 

dựng trụ sở và đất sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã. Bên cạnh đó Huyện ủy 

Kỳ Anh đã ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 ban 

hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông 

thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Kỳ Anh theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020. Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời, nhiều HTX đang rất khó khăn được tiếp 

thêm sức lực, khôi phục sản xuất, mở rộng thị trường, không những đi vào hoạt 

động ổn định mà còn phát triển mạnh hơn, giải quyết việc làm cho lao động ở 

địa phương. 

Một số HTX trên địa bàn huyện hoạt động khá hiệu quả, nhiều đơn vị liên 

kết với doanh nghiệp, quy mô và giá trị sản phẩm tăng nhanh. Tiêu biểu như: 

HTX Hoàng Châu, HTX chăn nuôi và DVTH Bình An (Kỳ Bắc), HTX chăn 

nuôi và DVTH Thu Hằng (Kỳ Phong), HTX chăn nuôi và DVTH Dung Cường 

(Kỳ Văn), HTX Vạn Thành (Kỳ Lâm), HTX Hải Phú, HTX Bắc Hải (Kỳ Hải), 

HTX Đập lội Kỳ Thọ, HTX Hòa Bình (Kỳ Thư)... 

3. Khó khăn, hạn chế 

- Nhận thức về KTTT của một số cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, ý thức 

trách nhiệm còn thấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền những 

năm qua chưa đi vào chiều sâu, chú trọng đến phát triển số lượng chưa thực sự 

quan tâm đến chất lượng; 



- Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch, chưa có cán bộ chuyên môn 

chuyên trách, chỉ thực hiện kiêm nhiệm, công tác quản lý nhà nước về KTTT 

chủ yếu là đăng ký hoạt động đối với HTX trên địa bàn, công tác tham mưu về 

xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển KTTT còn hạn chế.  

- Cấp xã chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về phát triển KTTT; 

UBND xã chưa làm tốt các nhiệm vụ được phân cấp tại Khoản 2, Điều 18, 

Quyết định 18/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước 

đối vơi doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là việc theo 

dõi tình hình hoạt động và đôn đốc doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có 

trụ sở chính trên địa bàn thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; báo 

cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh vi phạm quy định về trụ sở, biển hiệu; tuyên truyền các cơ chế chính sách 

của tỉnh về phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để các cá nhân đủ 

điều kiện thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 

- Để đáp ứng tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới, một số HTX được thành lập mang tính hình thức nên sau 

thành lập không có hoạt động, hầu như các HTX không đủ điều kiện tiếp cận 

được với các chính sách, nhiều HTX chưa quan tâm đến công tác đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kế toán.  

- Đa số các HTX trên địa bàn chưa đăng ký thuế GTGT nên rất khó khăn 

trong công tác quản lý cho ngành thuế, đồng thời khó khăn trong việc xác định 

doanh thu, lợi nhuận thực tế hằng năm của HTX. Phần lớn các HTX không thực 

hiện đúng quy định về chế độ báo cáo hàng năm, mặc dù Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thường xuyên đôn đốc (các HTX có nộp thuế chỉ thực hiện nộp quyết 

toán thuế với Chi cục thuế). 

4. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTTT, HTX 6 tháng cuối năm 2018 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, 

chính sách của Nhà nước các cấp về hỗ trợ phát triển hợp tác xã, các chính sách 

hỗ trợ liên kết trong sản xuất, kinh doanh. 

- Chỉ đạo t ổ chức thực hiện rà soát, đánh giá lại hiệu quả hoạt động của 

các HTX trên địa bàn huyện để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

trong thời gian tới, đảm bảo việc thành lập HTX chứ trọng đến chất lượng, 

không chạy theo số lượng. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với KTTT. Đồng thời phát 

huy vai trò độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các HTX trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh, xử lý kịp thời những vướng mắc liên quan đến quyền và lợi 



ích chính đáng của các HTX. Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý, hạch 

toán, xây dựng kế hoạch sản xuất đối với cán bộ quản lý các hợp tác xã. 

5. Kiến nghị, đề xuất 

- Hỗ trợ các HTX trong công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý và 

chuyên môn về kiến thức thị trường; hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các phần mềm 

thông dụng dành cho kế toán của các HTX nhằm giúp đỡ công tác quản lý tài 

chính. 

- Cần có các chính sách hỗ trợ các HTX liên kết vơi doanh nghiệp để đảm 

bảo khâu tiêu thụ sản phẩm, nhất là các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, 

ngư nghiệp. 

- Quan tâm công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận 

được với các chính sách, nhất là các chính sách về vốn, về đất đai, chính sách 

cán bộ. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh báo cáo 

Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

Gửi: VB điện tử. 
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 
  Phạm Văn Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

 

 

STT 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị tính 

 

KH năm 

2018 

Thực hiện 6 

tháng đầu 

năm 2018 

Ước thực 

hiện cả năm 

2018 

I Hợp tác xã     

1 Tổng số hợp tác xã HTX  98  

 Trong đó     

 Số HTX thành lập mới HTX  02  

 Số HTX giải thể HTX  01  

2 Tổng số thành viên HTX Người  5.359  

 Trong đó     

 Số thành viên mới Người  15  

3 Tổng số lao động thường 

xuyên trong HTX 

Người  980  

 Trong đó     

 Số lao động thường xuyên 

mới 

Người    

 Số lao động là thành viên 

HTX 

Người  900  

4 Doanh thu bình quân một 

HTX 

Tr.đ/ năm    

5 Lãi bình quân một HTX Tr.đ/ năm    

6 Thu nhập bình quân của lao 

động thường xuyên trong 

HTX 

Tr.đ/ năm    

7 Tổng số cán bộ quản lý 

HTX 

Người  140  

 Trong đó     

 Số cán bộ quản lý đã qua 

đào tạo đạt trình độ sơ cấp, 

trung cấp 

Người    

 Số cán bộ quản lý đã qua 

đào tạo đạt trình độ cao 

đẳng, đại học trở lên 

Người    

II Liên hiệp hợp tác xã Không có 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

 

SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ PHÂN LOẠI THEO 

NGÀNH NGHỀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

 

 

STT 

 

Chỉ tiêu 

 

Đơn vị 

tính 

 

KH năm 

2018 

Thực hiện 6 

tháng đầu 

năm 2018 

Ước thực 

hiện cả năm 

2018 

1 Hợp tác xã     

 Tổng số hợp tác xã HTX  98  

 Chia ra:     

 Hợp tác xã nông- lâm - ngư 

- diêm nghiệp 

HTX  50  

 Hợp tác xã công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp 

HTX  9  

 Hợp tác xã xây dựng HTX  2  

 Quỹ tín dụng QTD  7  

 Hợp tác xã thương mại, dịch 

vụ tổng hợp 

HTX  14  

 Hợp tác xã vận tải HTX  3  

 Hợp tác xã môi trường HTX  13  

2 Liên hiệp hợp tác xã Không có 
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