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          SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Q. TRỊ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

         Số:            /PTNT- KTHT                              Quảng Trị,  ngày     tháng 05 năm 2021      
      Về việc tham gia ý kiến dự thảo  

Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển  

kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 
 

 

               Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Thực hiện văn bản số 856/SKH-KTN ngày 17/05/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Sau khi nghiên cứu dự thảo, Chi 

cục Phát triển nông thôn đồng ý về bố cục và tham gia một số ý kiến về nội dung 

của dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

giai đoạn 2021-2025. 

 (Chi tiết xin gửi kèm phụ lục góp ý) 

Chi cục Phát triển nông thôn kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng 

hợp./. 

 

Nơi nhận:                                   CHI CỤC TRƯỞNG 
- Như trên;                                                                          
- Sở NN&PTNT(b/c); 

- CCT: Hoàng Minh Trí;                                                                                                  

- Lưu: VT, KTHT.                                                                                                                                                                 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hoàng Minh Trí 
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PHỤ LỤC  

Nội dung góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 

( Kèm văn bản số        PTNT-KTHT ngày           tháng 05 năm 2021 của Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị) 

Stt Phần Nội dung dự thảo Nội dung góp ý điều chỉnh bổ sung 

1 
Mục 2 – Mục tiêu 

cụ thể, Điều 1 

Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá 

chiếm trên 60% tổng số hợp tác xã. Tỷ lệ 

cán bộ quản lý họp tác xã tốt nghiệp cao 

đẳng, đại học đạt ít nhất 23%. 

Bổ sung thêm cụm từ “ Số hợp tác xã hoạt động đạt 

loại tốt, khá chiếm trên 60% tổng số hợp tác xã được 

đánh giá theo Thông tư 01/2020/TT-BKHĐT. Tỷ lệ 

… 

2 
Mục 2 – Mục tiêu 

cụ thể, Điều 1 

Thiếu chỉ tiêu thực hiện đề án HTX kiểu 

mới giai đoạn 2021-2025 

Bổ sung thêm chỉ tiêu “ Phấn đấu hoàn thiện đề án 

HTX Kiểu mới với ít nhất 300 HTX kiểu mới được 

công nhận trên cả nước, giai đoạn 2021-2025” 

3 

Điểm a, Mục 2, 

phần II – Định 

hướng theo ngành, 

lĩnh vực 

Định hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản và diêm nghiệp 

 

Bổ sung thêm thêm nội dung “Thúc đẩy hình thành 

các HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp quy mô cấp xã 

theo hình thức sát nhập các HTX nông nghiệp, dịch vụ 

tổng hợp quy mô cấp thôn và doanh thu thấp, hoạt động 

kém hiệu quả” 

4 

Điểm a, Mục 2, 

phần II – Định 

hướng theo ngành, 

lĩnh vực 

Định hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản và diêm nghiệp 

 

Bổ sung thêm thêm nội dung “ Xây dựng các đề án 

phát triển HTX chuyên ngành theo lĩnh vực: trồng trọt, 

chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy hải sản” 

4 

Điểm a, Mục 2, 

phần II – Định 

hướng theo ngành, 

Tăng cường hỗ trợ kết cấu hạ tầng sản 
xuất cho các hợp tác xã nông nghiệp, đẩy 

mạnh cơ giới hóa đồng bộ…….. phẩm 

Bổ sung thêm cụm từ “ Hỗ trợ các chứng nhận về tiêu 

chuẩn chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất 

khẩu cho các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của địa 
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lĩnh vực nông nghiệp cho thành viên. phương” 

5 
Mục 4, Phần III – 

Giải Pháp 

Hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã 

 

Bổ sung thêm nội dung: Chỉ đạo và ban hành văn bản 

hướng dẫn các địa phương về nội dung ưu tiên các 

HTX nông nghiệp trên địa bàn có năng lực tham gia 

thực hiện các dịch vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa 

phương khi có nguồn vốn phân bổ triển khai thực hiện; 

+  Bổ sung thêm cụm từ “  Chỉ đạo, hướng dẫn xử lý 

đối với các trường họp họp tác xã không đăng ký và tổ 

chức lại hoạt động theo Luật Họp tác xã năm 2012…. 

khu vực kinh tế tập thể, hộp tác xã; Hướng dẫn các địa 

phương về nội dung sát nhập các HTX nông nghiệp, 

quy mô nhỏ, doanh thu thấp, hoạt động kém hiệu quả 

để hình thành các HTX nông nghiệp tổng hợp với quy 

mô cấp xã 
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