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BÁO CÁO
Sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của
UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả
hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai
đoạn 2021-2025.
1. Thực trạng phát triển HTX đến 31/5/2022.
- Số lượng hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện: 30 HTX.
- Số HTX nông nghiệp giải thể tự nguyện trong năm 2022: 4 HTX.
- Số HTX nông nghiệp thành lập mới từ năm 2021: 01 HTX.
- Số HTX hoạt động có hiệu quả: 10 HTX.
- Số hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao: 03 HTX.
- Số HTX nông nghiệp có sản phẩm OCOP: 03 HTX.
- Số HTX nông nghiệp liên kết sản xuất: 13 HTX.
- Tổng số HTX đánh giá xếp loại năm 2021: 21 HTX (Trong đó: Xếp loại
tốt: 01 HTX; Xếp loại khá: 08 HTX; Xếp loại Trung bình: 12 HTX)
(có phụ lục chi tiết kèm theo)
2. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, Kế hoạch hành
động cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Đề án;
UBND huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức
cho cán bộ Đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa của HTX nông
nghiệp; các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể như:
Luật HTX năm 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của
Chính phủ, đặc biệt Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND
tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của
các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.
UBND huyện Như Thanh đã xây dựng Đề án phát triển, củng cố và nâng
cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,
giai đoạn 2019 – 2021, định hướng đến năm 2025. Đồng thời trình Hội đồng
Nhân dân huyện tiếp tục bàn hành có chế hỗ trợ thực hiện Đề án số 98/ĐAUBND ngày 02/5/2019 về phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động
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của Hợp tác xã nông nghiệp huyện Như Thanh, giai đoạn 2019-2021, định
hướng đến năm 2025.
3. Kết quả giải thể các HTX dừng hoạt động lâu ngày.
Qua rà soát, trên địa bàn huyện Như Thanh có 04 HTX đã dừng hoạt động
lâu nay. UBND huyện chỉ đạo các phòng, bàn chuyên môn tham mưu giải thể 04
HTX nêu trên xong trước ngày 31/12/2022.
4. Kết quả hỗ trợ các HTX nông nghiệp từ nguồn ngân sách của địa
phương.
Năm 2021, UBND huyện Như Thanh đã hỗ trợ cho 03 HTX NN với tổng
kinh phí là 460 triệu đồng. (Có phụ biểu kèm theo)
5. Kết quả hỗ trợ các HTX tiếp cận chính sách đất đai.
Hiện nay, trên địa bàn huyện các xã, thị trấn đang tổ chức Quy hoạch
chung xây dựng xã. Trong đó UBND huyện Như Thanh đã chỉ đạo 14/14 xã, thị
trấn bố trí quy hoạch 01 khu đất cho các HTX xây dựng trụ sở làm việc.
Năm 2021, trên địa bàn huyện có HTX dịch vụ nông nghiệp Phú Lâm, xã
Phú Nhuận được UBND tỉnh cho thuê đất với diện tích 3.208 m2. HTX đã xây
dựng trụ sở làm việc với quy mô 02 tầng tổng diện tích xây dựng 160m2.
6. Những khó khăn, vướng mắc
a) Khó khăn, vướng mắc chung của các HTX NN
- Nguồn vốn, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của HTX nông nghiệp
trên địa bàn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh
doanh của các HTX trên địa bàn. Đặc biệt nội lực đối ứng nguồn vốn từ các
HTX còn thiếu gây khó khăn cho việc tiếp cận các nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện.
- Các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTXNN đã được
ban hành tương đối đầy đủ nhưng việc thể chế hoá các chính sách còn chậm và
chưa đồng bộ vì vậy các việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ của các HTX còn
chậm, đặc biệt là các HTX nhỏ.
b) Khó khăn, vướng mặc trong triển khai thực hiện Đề án
Kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án hàng năm phân bổ chậm nên khó khăn
cho các HTX trong quá trình triển khai thực hiện.
7. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị Sở NN&PTNT tăng cường công tác tập huấn nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên Ban quản lý HTX trong việc quản trị
HTX; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, liên kết, tiêu thụ sản
phẩm...
- Đề nghị UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án sớm để các
HTX chủ động thực hiện và bố trí nguồn kinh phí đối ứng.
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UBND huyện Như Thanh báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số
3241/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển,
củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 để Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng NN &PTNT;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hàn Văn Huyên

