UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32 /SKH-KTN

Quảng Trị, ngày 07 tháng 01 năm 2022

V/vđề xuât nội dung hỗ trợ phát triển
kinh tế tập thể HTX giai đoạn 20222025 trên địa bàn tỉnh”.

Kính gửi:
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công
thương, Giao thông và Vận tải;
- Liên minh Hợp tác xã;
- Chi cục Phát triển nông thôn;
- Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên
CSHCM tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xây dựng Chương trình phát triển kinh
tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, Sở Kế hoạch và Đầu
tư đề nghị các địa phương, đơn vị đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác
xã giai đoạn 2022-2025, trong đó:
- Đối tượng, điều kiện và nội dung hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số
1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
- Các đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát đề xuất của các
HTX đảm theo phù hợp với đối tượng, điều kiện và nội dung quy định tại Quyết
định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và gửi về Sở
Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/01/2022 để tổng hợp, đồng thời gửi qua địa
chỉ email: hoangthingocle@quangtri.gov.vn.
(Nội dung đề xuất theo biểu đính kèm)
Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị và UBND các huyện,
thị xã, thành phốquan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTN(NL).
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Phạm Văn Nghiệm

BIỂU ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ KINH TẾ TẬP THỂ, HTX
(Kèm theo văn bản số 32/SKH-KTN ngày 07 /01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
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Nội dung hỗ trợ
Thành lập mới, cũng cố tổ chức kinh tế tập thể, HTX,
trong đó:
- Thành lập mới HTX
- Cũng cố hợp tác xã
Nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập
thể
- Đào tạo đối tượng là thành viên, người lao động của tổ
chức kinh tế tập thể
- Đào tạo đối tượng là công chức, viên chức của các cơ
quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể
- Bồi dưỡng đối tượng là thành viên, người lao động của tổ
chức kinh tế tập thể
- Bồi dưỡng đối tượng là công chức, viên chức của các cơ
quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể
- Hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế
tập thể
Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường
- Hỗ trợ xúc tiến thương mại trong nước
- Hỗ trợ xúc tiến thương mại nước ngoài
Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm (đề
xuất danh mục cụ thể cho từng HTX)
- Danh mục....
- Danh mục....
Hỗ trợ khác (đề xuất nội dung hỗ trợ cụ thể)
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