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UBND TỈNH NINH BÌNH 

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ 
 

Số:        /BC - LMHTX 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Ninh Bình,  ngày     tháng 9  năm 2019 

BÁO CÁO 

Tình hình phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh  

Hợp tác xã tỉnh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV năm 2019 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ   

VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH 

 

 I. Tình hình và kết quả kinh tế hợp tác, hợp tác xã 

 1. Tình hình chung: 

1.1. Về Hợp tác xã, Liên hiệp HTX:  

* Liên hiệp HTX: Tính đến 25/9/2019, toàn tỉnh có 1 Liên hiệp HTX sản xuất, 

tiêu thụ nông sản an toàn tỉnh Ninh Bình với 12 thành viên, gồm 3 doanh nghiệp và 

9 HTX trong tỉnh với tổng số vốn điều lệ là 170 triệu đồng. 

9 tháng đầu năm, Liên hiệp HTX tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đã thuê 

Giám đốc điều hành; ký kết được một số hợp đồng và triển khai 03 dự án sản xuất 

rau củ quả an toàn cho các thành viên; đã khảo sát và lập hồ sơ, xây dựng dự toán, 

lựa chọn địa điểm xây dựng khu sơ chế, chế biến sản phẩm đề nghị Liên minh HTX 

Việt Nam hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị; triển khai đăng ký 

hỗ trợ mô hình cơ giới hóa trong nông nghiệp (máy cuộn rơm) đề nghị UBND tỉnh 

hỗ trợ; ký kết hợp đồng tiêu thụ rơm với Tập đoàn TH. 

* Hợp tác xã: Tính đến ngày 25/9/2019, toàn tỉnh có 387 HTX thu hút 

332.397 thành viên tham gia, trong đó: 296 HTX lĩnh vực nông nghiệp (220 HTX 

dịch vụ và 76 HTX chuyên ngành); 52 HTX phi nông nghiệp, 39 quỹ tín dụng nhân 

dân. Trong 9 tháng đầu năm, đã thành lập mới 19 HTX trong đó 10 HTX lĩnh vực 

chuyên ngành Nông nghiệp, 9 HTX lĩnh vực Phi nông nghiệp. 

1.2. Về Tổ hợp tác: đến nay, toàn tỉnh có 401 THT, với 2.565 thành viên, 

trong đó 218 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 57 tổ hợp tác hoạt 

động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, 111 THT tiểu thủ công nghiệp, 01 THT 

xây dựng. Chín tháng đầu năm thành lập mới 36 tổ hợp tác. 

 Các THT phần lớn có quy mô nhỏ, tổ chức và quản lý điều hành gọn nhẹ, linh 

hoạt, phạm vi hoạt động đa dạng và phong phú. Hoạt động chủ yếu là giúp đỡ, 

tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống như trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ 

trợ giống, vốn, kỹ thuật, thông tin và tiêu thụ sản phẩm… đã góp phần chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập, giảm nghèo ở địa phương và là tiền đề để phát triển 

thành các HTX 
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  2. Về kết quả hoạt động của các HTX trên các lĩnh vực. 

 2.1. Lĩnh vực nông nghiệp: 

- HTX Dịch vụ nông nghiệp có 220 HTX: Hoạt động ở 136 xã, phường, thị trấn; 

số HTX có quy mô toàn xã là 41 HTX (chiếm 18,6%); 9 tháng đầu năm, tổng số vốn 

hoạt động 33.550 triệu đồng; doanh thu bình quân ước đạt 1.750triệu đồng/HTX, thu 

nhập bình quân ước đạt 84,2 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của lao động 

thường xuyên là thành viên HTX đạt khoảng 1,7 triệu đồng/người/tháng. Các HTX 

dịch vụ nông nghiệp đã đảm nhiệm tốt một số khâu dịch vụ chủ yếu phục vụ sản 

xuất của thành viên; hoạt động liên kết với các đơn vị khoa học, doanh nghiệp, các 

HTX chuyên ngành trong cung ứng khoa học và tiêu thụ sản phẩm được chú trọng... 

Một số HTX nông nghiệp có hoạt động tín dụng nội bộ, hoạt động linh hoạt đã góp 

phần hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng cho các thành 

viên HTX. 

- HTX chuyên ngành có 76 HTX:Hoạt động ở quy mô nhỏ, gồm các lĩnh vực: 

HTX nấm, dược liệu, rau an toàn, trang trại, chăn nuôi..., 9 tháng đầu năm, tổng số 

vốn hoạt động khoảng 20.900 triệu đồng; doanh thu bình quân ước đạt 1.900 triệu 

đồng/HTX; thu nhập bình quân ước đạt 170 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của 

lao động thường xuyên đạt 2,9 triệu đồng/người/tháng. Các HTX tiếp tục duy trì và 

có bước phát triển mới, hầu hết các HTX đã chủ động tìm kiếm hợp đồng, sản xuất 

sản phẩm của đơn vị mình, giải quyết đầu ra về tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; làm tốt các 

khâu dịch vụ cho thành viên như cung ứng thức ăn chăn nuôi, ký kết bao tiêu sản 

phẩm rau, quả và thủy sản an toàn đã đem lại lợi ích cao cho thành viên và hợp tác xã, 

thành viên yên tâm mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi, chất lượng sản phẩm dần 

nâng lên và được bảo đảm an toàn. 

2.2. Lĩnh vực phi nông nghiệp có 52 HTX: tổng số vốn hoạt động 11.350 

triệu đồng; doanh thu bình quân ước đạt 2.650 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân 

ước đạt 175 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 5,2 

triệu đồng/người/tháng. Các HTX phi nông nghiệp làm ăn có nhiều tín hiệu thuận 

lợi do thị trường ổn định, nhu cầu có chiều hướng tăng, vật tư, nhân công cơ bản ổn 

định, HTX Vận tải có chiều hướng phát triển tốt, nhất là khâu quản lý luồng tuyến, 

xử lý rủi ro trong hoạt động, mang lại hiệu quả kinh tế cao, chất lượng phục vụ hành 

khách, tạo được uy tín cho thành viên và HTX. 

2.3. Quỹ tín dụng nhân dân có 39 quỹ, với 31.815 thành viên chủ yếu là 

những hộ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh, dịch vụ, buôn 

bán nhỏ, trong đó lao động thường xuyên là 602 người (100% tham gia BHXH). 

Tính đến hết 30/8/2019, tổng nguồn vốn hoạt động là 3.552 tỷ đồng, trong đó vốn 

điều lệ là 164 tỷ đồng và nguồn vốn huy động là 2.848 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay 

đạt 3.083 tỷ đồng; chênh lệch thu chi của hệ thống quỹ đạt 12 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 

0,34%.Nguồn vốn dư nợ chủ yếu đầu tư tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông 

nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, phát triển ngành nghề, tạo việc làm. Nguồn 
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vốn cho vay đã và đang có tác dụng tích cực trong việc phát triển kinh tế, giải quyết 

việc làm có thu nhập ổn định cho nhiều lao động ở địa phương 

 3. Tình hình vốn kinh doanh, năng lực tài chính, quy mô công nghệ, năng 

lực quản trị sản xuất, kinh doanh của các HTX trên địa bàn 

Tính đến hết ngày 25/9/2019, so với cùng kỳ năm trước, tổng số vốn hoạt động 

của HTX đạt hơn 3.615 tỷ đồng (tăng 1,05 lần); doanh thu bình quân của HTX đạt 

hơn 4,2 tỷ đồng (tăng 1,02 lần); thu nhập bình quân của HTX đạt 253 triệu đồng 

(tăng lần). Xếp loại HTX, có 261HTX hoạt động khá, giỏi, chiếm 68%; có 109 

HTX hoạt động trung bình, chiếm 28%; có 15HTX hoạt động yếu kém, chiếm 4%. 

 4. Tình hình các HTX, LHHTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị 

 Hiện nay, có 37 HTX đã và đang hình thành một số sản phẩm theo chuỗi, 

qua đó góp phần tăng diện tích canh tác, quy mô và chất lượng sản phẩm được nâng 

cao rõ rệt, doanh thu hàng năm tăng, HTX đã quan tâm, chú trọng phát triển kinh tế 

hộ thành viên, thu nhập của thành viên tăng, điển hình: các HTX sản xuất, chế biến 

và tiêu thụ Nấm Nhật Minh, văn Quyên (Yên Mô); HTX Nấm Khánh Vân (Yên 

Khánh); HTX trồng và chế biến dược liệu Sinh Dược, Yên Sơn, Khánh Công; HTX 

Rau an toàn Khánh Thành, Đại Hoàng, HTX  Dê Ninh Bình, HTX chăn nuôi Tân Tiến, 

HTX sản xuất, tiêu thụ nông sản hữu cơ Ninh Bình... 

5. Phát triển HTX trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, 

an sinh xã hội 

Các HTX đã mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động như đẩy mạnh cung 

ứng giống,vật tư, các biện pháp kỹ thuật cho các hộ sản xuất theo hướng thâm canh, 

chuyên canh như sản xuất lúa, rau củ quả, thủy sản, liên kết tìm kiếm thị trường, 

đầu ra cho các sản phẩm… Các HTX tích cực đóng góp vào xây dựng cơ sở hạ tầng 

nông thôn như xây dựng kênh mương, đường bê tông, nhà sinh hoạt cộng đồng, vệ 

sinh môi trường, giảm nghèo… góp phần đạt tiêu chí số 13 và các tiêu chí khác; tính 

hết năm 2019,  toàn tỉnh có 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 01 thành phố hoàn 

thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 91/119 xã (chiếm 76%) đạt chuẩn nông 

thôn mới đều là các xã có HTX hoạt động hiệu quả, chất lượng.  

 6. Đánh giá chung tình hình kinh tế hợp tác, HTX. 

6.1. Kết quả đạt được: 

 Nhìn chung, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được 

duy trì hoạt động ổn định và có nhiều bước phát triển mới,các mô hình xây dựng thí 

điểm HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị được triển khai bước đầu đạt hiệu quả nhất 

định; doanh thu, thu nhập của HTX và người lao động trong các tổ chức kinh tế tập 

thể có chiều hướng gia tăng, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần phát triển 

kinh tế -xã hội tỉnh và xây dựng nông thôn . 

6.2. Những tồn tại, hạn chế 

- Các HTX dịch vụ nông nghiệp thành viên đông hầu hết năng lực tài chính 

yếu, khả năng cạnh tranh thấp, quản lý còn nhiều bất cập, quản trị hạn chế; khả 
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năng tiếp cận, ứng dụng công nghệ cao, tìm kiếm thị trường tiêu thụ hạn chế. Một 

số quy mô quá nhỏ (thôn, liên thôn), diện tích canh tác còn ít do quá trình đô thị hóa 

hoạt động cầm chừng.  

- Các HTX phi nông nghiệp một số năng lực tài chính hạn chế, nên khả năng 

phát triển chậm, chưa thích ứng kịp trong nền kinh tế thị trường, chưa thể hiện rõ 

vai trò hỗ trợ thành viên.  

- Các HTX đã dần được tiếp cận với mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá 

trị hàng hóa, song vướng mắc nhất trong công đoạn chế biến (do thiếu máy móc, 

thiết bị, điều kiện cơ sở hạ tầng), khó khăn trong thủ tục đăng kí các tiêu chí chất 

lượng sản phẩm/dịch vụ; việc tìm kiếm đối tác thị trường tạo đầu ra cho sản phẩm 

còn nhiều khó khăn. 

- Công tác thông tin, báo cáo chưa đều, công tác tài chính có HTX còn chưa 

minh bạch, ở một số nơi còn gây mất đoàn kết nội bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh chung của HTX. 

- Công tác quản lý nhà nước về HTX tại địa phương còn nhiều bất cập. 

 - Các THT cơ bản có quy mô nhỏ nên khả năng cạnh tranh thấp; quản trị hạn 

chế; khả năng tìm kiếm thị trường tiêu thụ hạn chế; công tác quản lý trong hoạt 

độngcấp chứng thực  hợp đồng hợp tác tại cơ sở có nơi còn bất cập. 

6.3. Nguyên nhân chủ yếu:  

- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của 

kinh tế tập thể, HTX còn hạn chế; nguồn lực hỗ trợ cho phát triển kinh tế tập thể 

còn nhiều khó khăn, việc triển khai tổ chức thực hiện các chính sách còn chậm.  

- Các HTX còn chịu nhiều ảnh hưởng của tư duy cũ, vẫn còn trông chờ ỉ lại; 

huy động các nguồn lực hỗ trợ phát triển HTX còn nhiều khó khăn; năng lực đội 

ngũ cán bộ quản lý HTX hạn chế, hầu như chưa được đổi mới; tuổi cao, chưa theo 

kịp và thích nghi với cơ chế thị trường, một số chưa thật sự gắn bó với HTX.  

 - Cơ chế, điều kiện hoạt động cho các HTX còn khó khăn, việc cấp đất, cấp 

giấy chứng nhận QSD đất cho các HTX tiến độ chậm; việc tạo điều kiện đất đai, 

nhà xưởng cho các HTX rất khó khăn. Hầu hết các HTX đều thiếu vốn để sản xuất 

kinh doanh, các HTX không tiếp cận được các vốn vay ưu đãi của Nhà nước vì 

không có tài sản thế chấp, đảm bảo hoặc vướng các thủ tục. 

- Năng lực hoạt động của Liên minh HTX tỉnh có mặt hạn chế, cơ sở vật chất, 

nguồn lực, năng lực cán bộ còn khó khăn ảnh hưởng đến khả năng tổ chức các dịch 

vụ tư vấn, hỗ trợ HTX.  

 II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH 9 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2019 

1. Công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ 

thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Kinh tế tập thể 

 Phối hợp tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các 

ngành, các huyện, thành phố tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 khóa IX 
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về đổi mới, phát triển KTTT theo đúng chỉ đạo tại Quyết định số 212-QĐ/TTCP của 

Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; tham mưu 

cho tỉnh, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực 

hiện Nghị quyết gửi Trung ương đúng quy định. Xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm 

thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị về hội quần chúng, báo cáo sơ 

kết 05 năm thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chương trình hỗ trợ HTX giai đoạn 2015-2020; báo cáo 10 năm thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gửi Liên minh HTX Việt 

Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo về mặt nội dung và thời gian. 

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố khảo sát, tổng hợp nhu cầu và đề 

xuất với UBND tỉnh các mô hình, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 39/2018/NQ-

HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh 

tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng CNC, hình thức tổ chức 

sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020, đặc 

biệt trong đó có 04 mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ ở lĩnh vực trồng trọt, chăn 

nuôi và dược liệu; 01 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín; đề xuất với tỉnh 

hỗ trợ 10 HTX xây, sửa trụ sở, 9 HTX xây dựng kho lạnh, 6 HTX xây dựng cửa 

hàng vật tư và đào tạo cán bộ HTX từ nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới đảm 

bảo đúng tiến độ. 

Tiến hành khảo sát nhu cầu thực tế của Liên hiệp HTX, hoàn thiện hồ sơ và 

đề xuất với Liên minh HTX Việt Nam thực hiện mô hình HTX sản xuất gắn với 

chuỗi giá trị năm 2019 cho Liên hiệp Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản an 

toàn Ninh Bình. 

Đã tham mưu Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh tổ chức hội nghị đánh 

giá và ban hành báo cáo sơ kết công tác phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 

2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Hội Nông dân tỉnh, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổng kết chương trình phối hợp 

liên ngành năm 2018, xây dựng kế hoạch năm 2019.  

 Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ đơn vị phụ trách xã 

Khánh Dương huyện Yên Mô theo Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và xã phụ trách nông thôn mới với nội dung tập trung hoạt động tư vấn hỗ 

trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc trong hoạt động triển khai nhiệm vụ, phấn đấu 

cuối ăm 2019, xã Khánh Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Đã tổ chức thăm và 

tặng 26 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đồng cho các gia đình chính sách và 

thương binh liệt sĩ trong xã; đồng thời tiếp tục triển khai và mở rộng 02 mô hình 

sản xuất ứng dụng công nghệ cao và mô hình chuyển đổi từ đất hai lúa kém hiệu 

quả sang mô hình lúa cá, nắm tình hình sản xuất vụ đông xuân trên địa bàn.  

  Đã ban hành Kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm giai 

đoạn 2019-2020 nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất (HTX, THT) để sản 

xuất các sản phẩm truyền thống, các sản phẩm đặc sản có lợi thế, góp phần phát 

triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; thực hiện 
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chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu 

nhập, đời sống cho nông dân, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ 

chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020; góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, 

phát triển xã hội nông thôn bền vững. 

2. Công tác tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể. 

Trong 9 tháng đầu năm, Liên minh HTX tỉnh đã tuyên truyền phát triển kinh 

tế hợp tác, hợp tác xã trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách pháp luật về kinh tế hợp tác, Hợp tác xã như Kết luận số 56/KL-

TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Chỉ 

thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai thi hành Luật Hợp 

tác xã; Nghị quyết số 05/NQ-TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông 

nghiệp giai đoạn 2019-2020; Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 

khóa IX về kinh tế tập thể; Tuyên truyền về dịch tả lợn Châu Phi và cách phòng 

ngừa; vận động, tư vấn thành lập mới các THT, HTX phù hợp với từng lĩnh vực, 

khu vực, địa phương... 

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai rộng khắp, cụ thể: tính đến 

hết 25/9/2019, đã có trên 150 tin, bài, chuyên mục, 12 phóng sự trên phương tiện 

thông tin đại chúng của Trung ương, của tỉnh, trang thông tin điện tử, bản tin, báo 

của ngành; phát hành 03 số với 1200 cuốn Bản tin kinh tế tập thể đến các thành viên 

và các đơn vị có liên quan. Ngoài ra, tổ chức tuyên truyền, quán triệt được trên 15 

lượt cho hơn 450 cán bộ HTX và trên 500 thành viên HTX nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh thông qua các buổi đi cơ sở, khảo sát, nắm tình hình thực tiễn. 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã tiếp tục từng bước cải thiện và thay 

đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về vai trò, tầm quan trọng của 

phát triển kinh tế tập thể; động viên, biểu dương và nhận diện các mô hình điển hình 

tiên tiến trong hoạt động của các HTX. 

3. Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. 

a) Công tác vận động, tư vấn phát triển HTX và thành viên Liên minh. 

Trong 9 tháng đầu năm, Liên minh HTX tỉnh đã tiến hành 80 lượt khảo sát 

các đơn vị có sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, định hướng phát triển theo chuỗi giá trị, 

tổ chức 85 lượt tuyên truyền, tư vấn cho các sáng lập viên, hộ sản xuất có nhu cầu 

thành lập HTX tại các huyện, thành phố cho hơn 550 lượt người lao động; đã tư vấn, 

hướng dẫn và hỗ trợ thành lập mới 19 HTX, đạt 76% KH; 20 THT, đạt 67% KH. 

Tiếp tục triển khai, hỗ trợ 25 đơn vị xây dựng trụ sở, kho lạnh, cửa hàng vật tư năm 

2019 cho các HTX. 

b) Công tác đào tạo, bồi dưỡng. 

Trong 9 tháng đầu năm, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, 

tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo của cán bộ chủ chốt, chuyên môn, kỹ thuật các 

HTX Nông nghiệp, HTX Phi nông nghiệp và Quỹ tín dụng nhân dân năm 2019. Đã 
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chủ động đăng kí chương trình, nội dung đào tạo với các ngành, trung tâm, trường 

đào tạo cán bộ của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức 04 lớp đào tạo cho 384 học viên với nội dung 

cập nhật kiến thức, kỹ năng về kinh tế tập thể (gồm 02 lớp cho Phó chủ tịch UBND 

cấp xã, 01 lớp cho cán bộ chuyên trách đoàn thể cấp huyện, 01 lớp BCĐ cấp tỉnh, 

cấp huyện), đạt 100% KH. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX được quan tâm, 9 tháng đầu năm đã 

tổ chức thành công 10 lớp đào tạo cho 585 học viên là cán bộ quản lý, chuyên môn 

nghiệp vụ của các HTX NN và chuyên ngành (gồm 03 lớp cán bộ quản lý, 03 lớp 

nghiệp vụ kiểm soát, 03 lớp nghiệp vụ kế toán HTXNN, 01 lớp cán bộ quản lý HTX 

chuyên ngành NN); tổ chức 07 đoàn tham gia học tập kinh nghiệm tỉnh ngoài đảm 

bảo an toàn, hiệu quả; đạt 90% KH. 

c) Hoạt động hỗ trợ vốn:Tiếp tục tham gia quản lý, điều hành nguồn vốn từ 

Quỹ quốc gia về việc làm (Vốn 120) và Quỹ quay vòng phát triển HTX, đến nay 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang quản lý 69 dự án với tổng số vốn đạt 3,976 tỷ đồng. 

Trong 9 tháng đầu năm, đã tiến hành hướng dẫn hồ sơ, thẩm định và giải ngân 03 

dự án từ nguồn Vốn 120 và 05 dự án từ Quỹ quay vòng phát triển HTX. Nhìn chung, 

các dự án vay vốn được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, giải quyết việc làm 

thêm cho lao động có thu nhập ổn định.  

d) Hoạt động Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

Triển khai các hoạt động XTTM và hoạt động Khuyến công năm 2019; hỗ trợ 

xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, xuất xứ hàng hóa và xây dựng trang thông tin điện tử 

cho các HTX gửi các cơ quan chuyên quản thực hiện. 

Tổ chức, hỗ trợ 50 lượt HTX, đơn vị thành viên với trên 100 sản phẩm, hàng 

hóa tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tổ chức các hoạt động giao thương, tìm 

kiếm thị trường, đối tác tại các: Hội chợ xúc tiến thương mại và công nghệ HTX 

năm 2019 ở TP Hồ Chí Minh do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức; Hội chợ công 

thương Đồng bằng sông Hồng tại Ninh Bình, Hội nghị kết nối cung cầu tại tỉnh Bắc 

Giang, Hội nghị tổng kết 15 năm Nghị quyết trung ương 5 khóa IX tại trung ương, 

HN tổng kết 10 năm Nông thôn mới,...Các đơn vị tham gia đều được Liên minh 

HTX tỉnh hỗ trợ các điều kiện về vận chuyển, trang trí gian hàng, bao bì, nhãn mác, 

kinh phí...; hầu hết các hoạt động đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả và được đánh 

giá là một trong những đơn vị tốp đầu về hình thức, số lượng, chất lượng sản phẩm. 

Sau các hội chợ, hội nghị một số sản phẩm tiêu biểu của các HTX đã thu hút sự 

quan tâm của các đại biểu, doanh nghiệp và đã kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ 

một số sản phẩm như: Thịt Dê Ninh Bình, Trạch sụn Yên Hòa, các sản phẩm thảo 

dược của Sinh Dược, nấm linh chi, tinh bột nghệ các loại, gốm Bồ Bát, thêu ren, sản 

phẩm cói, rau củ quả an toàn các loại... Đã tổ chức thành công hội nghị khuyến 

công về ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp 

cho 100 HTX, THT chuyên ngành 
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đ) Hỗ trợ xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, các đề tài, 

dự án, mô hình sản xuất mới: 

Đã phối hợp với Viện phát triển kinh tế hợp tác khảo sát, lập hồ sơ đề nghị hỗ 

trợ xây dựng Liên hiệp HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn Ninh Bình sản 

xuất gắn với chuỗi giá trị với các nội dung hỗ trợ gồm xây dựng khu chế biến, bảo 

quản và tiêu thụ nông sản; xây dựng trang thương mại điện tử, các hoạt động đào 

tạo quản trị, điều hành, kỹ thuật sản xuất an toàn... 

Tiến hành khảo sát, xây dựng, bảo vệ thuyết minh và triển khai một số nội 

dung như hỗ trợ các điều kiện lắp đặt hệ thống tưới và ươm giống các cây dược liệu 

của Đề tài khoa học: Ứng dụng tiến bộ KHKT xây dựng mô hình trồng, thu hái và 

sơ chế một số loại cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa tại thành phố Tam 

Điệp cho HTX Dược liệu Thuận Thành Phát trong 02 năm (2019-2020) với tổng 

kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học của tỉnh là 645 triệu đồng. 

Triển khai xây dựng 05 mô hình gồm 04 mô hình mạ khay, máy cấy tại các 

HTXNN của huyện Yên Khánh, Gia Viễn, Yên Mô, trong đó có 01 mô hình điểm về 

sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ tại HTX Hợp Tiến, xã Khánh Nhạc 

huyện Yên Khánh; 01 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị tại HTX tiêu thụ nông sản 

hữu cơ Ninh Bình. Đến nay, cơ bản các mô hình đã hoàn thành, nghiệm thu và đạt kết 

quả cao, là các mô hình điểm để nhân rộng điển hình.  

4. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên. 

Thường trực, Ủy ban kiểm tra, cán bộ Liên minh tăng cường công tác cơ sở, nắm 

tình hình, kết hợp công tác kiểm tra giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết một 

số đề xuất, kiến nghị của thành viên. Trong 9 tháng đầu năm đã trực tiếp đến trên 60 

đơn vị thành viên thăm, làm việc và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc đề xuất giải 

quyết và trực tiếp tìm phương hướng giải quyết, tư vấn cho các đơn vị thành viên.  

Hướng dẫn các đơn vị thành viên đại hội thường kỳ bổ sung, sửa đổi Điều lệ, 

xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị 

đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo Luật HTX năm 2012.  

5. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế. 

Trong 9 tháng đầu năm, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức đón nhiều đoàn 

khách ngoài tỉnh đến thăm và làm việc, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế tập 

thể, trên cơ sở đó quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hoá, con người, danh lam, 

thắng cảnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và liên kết nhằm tạo điều kiện cho các 

HTX, THT phát triển trong thời gian tới. 

6. Tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Liên 

minh HTX tỉnh đã tích cực tuyên truyền kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 

2019, tập trung vào các hoạt động tư vấn, hỗ trợ giúp các HTX, THT phát triển, coi 

trọng việc củng cố đối với các HTX khó khăn, rà soát, đánh giá chính xác số lượng, 

chất lượng hiệu quả hoạt động của HTX…đảm bảo theo tiêu chí số 13 về tổ chức 

sản xuất, góp phần đủ tiêu chí để các xã về đích nông thôn mới năm 2019.  
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Tiến hành khảo sát, làm việc, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của đơn 

vị phụ trách (xã Khánh Dương) để bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, rà soát các tiêu 

chí (tính đến hết 30/9, xã Khánh Dương đã đạt 18/19 tiêu chí), phấn đấu về đích 

nông thôn mới năm 2019.  

Thực hiện Quyết định số 2261 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã chủ động 

khảo sát và đề xuất với UBND tỉnh nhu cầu kinh phí thực hiện chương trình Nông 

thôn mới năm 2019 trong đó có hoạt động đào tạo cán bộ HTX và hoạt động  hỗ trợ 

xây mới và sửa chữa trụ sở cho các HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả nhưng trụ 

sở đã xuống cấp. 

7. Công tác thi đua khen thưởng. 

Thực hiện các kế hoạch phát động thi đua của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên 

minh HTX Việt Nam, các phong trào thi đua được Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ 

chức sâu rộng, có nội dung, tiêu chí thi đua, điển hình là các đợt thi đua cao điểm, 

các cuộc vận động chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh 

và của ngành, qua đó tạo động lực thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động 

phấn đấu phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến lề lối làm việc, 

khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả phong 

trào thi đua trong 9 tháng đầu năm, thể hiện:  

Đã chủ trì lựa chọn và hoàn thiện hồ sơ đề xuất khen thưởng Bằng khen của 

UBND tỉnh cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị 

quyết số: 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCH TƯ Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, 

phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

Đã có 25 công trình, phần việc là các điển hình HTX, THT đi đầu trong thực 

hiện các mô hình sản xuất mới, 62% số HTX, THT sản xuất có hiệu quả. Đã tích 

cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động đóng góp xây dựng công trình ”Hợp tác xã 

với Bác Hồ”, tính đến ngày 31/8/2019, Ban Chỉ đạo cuộc vận động Liên minh HTX 

tỉnh nộp ủng hộ về BCĐ Trung ương số tiền 254.500.000 đồng, hoàn thành 100% 

chỉ tiêu kinh phí được giao và đảm bảo đúng tiến độ. Ngoài ra, hưởng ứng đợt thi 

đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (1969-2019) và 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình (1959- 2019) do UBND 

tỉnh phát động, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã xây dựng và từng bước triển khai các 

kế hoạch và phát động thi đua đến từng cán bộ trong cơ quan cũng như các HTX 

thành viên thông qua các buổi họp giao ban định kỳ hàng tháng, các đợt tập huấn 

cán bộ HTX; có 01 cá nhân được lựa chọn đề xuất biểu dương sau đợt phát động. 

 8. Đánh giá chung hoạt động của Liên minh HTX tỉnh 

8.1.Ưu điểm: Trong 9 tháng đầu năm, Liên minh HTX tỉnh cơ bản hoàn 

thành các mục tiêu đề ra trong 9 tháng, đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND, 

BCĐ KTTT tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức 

triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tỉnh về 

kinh tế tập thể; tăng cường công tác tuyên truyền, hoạt động hỗ trợ đổi mới, phát 

triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các Sở, 
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ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, xây dựng các mô hình mới, 

HTX, THT hoạt động hiệu quả, tham gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Công tác thi đua khen thưởng, phát 

động phong trào thi đua được quan tâm và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các 

khối thi đua, tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Kinh tế tập thể. 

8.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

- Công tác tuyên truyền có lúc chưa kịp thời, chưa đảm bảo tính thời sự.  

- Công tác hỗ trợ, tư vấn, dịch vụ đã được quan tâm song chưa đáp ứng nhu 

cầu đa dạng của một số dịch vụ của HTX như trong lĩnh vực tín dụng, khoa học 

công nghệ đặc biệt là trong công tác tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi,... 

 * Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa quyết liệt; công tác kiểm tra có lúc 

chưa kịp thời dẫn đến chất lượng có việc thấp, tiến độ thực hiện còn chậm. 

- Đội ngũ cán bộ Liên minh HTX tỉnh ít, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ nên nghỉ sinh 

nhiều, do vậy nhiều cán bộ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ  nên hiệu quả công việc 

chưa cao; số cán bộ hợp đồng nhiều nên khó khăn trong công tác quy hoạch, bổ 

nhiệm cán bộ lãnh đạo, cán bộ cấp phòng hầu hết đều phải kiêm nhiệm nhiều chức 

ảnh hưởng chất lượng, hiệu quả công việc.  

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP QUÝ IV NĂM 2019 

1. Tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương, văn bản của Trung ương, của 

tỉnh về các chính sách phát triển kinh tế tập thể, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền sâu 

rộng Luật HTX năm 2012 và hướng dẫn các đơn vị thành viên tiếp cận và thực hiện 

các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, hoạt động ổn định, có hiệu quả. 

3. Triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 

năm 2019 và kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới, Chương trình hỗ trợ theo Nghị quyết số 39 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

phát triển kinh tế nông nghiệp; Quyết định 37 của Liên minh HTX Việt Nam về xây 

dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị đảm bảo sát nguồn kinh phí đã 

được phê duyệt, cụ thể: 

- Tiếp tục tư vấn thành lập mới các HTX, THT, quan tâm hơn đến các lĩnh 

vực chuyên ngành, trang trại tổng hợp, dịch vụ, du lịch... 

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ phần mềm kế toán HTX Nông nghiệp. 

- Nghiệm thu và nhân rộng các mô hình ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất 

nông nghiệp thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 27/12/2018 của UBND 

tỉnh từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án số 22 của UBND tỉnh đã được phân bổ; mô 

hình sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ; mô hình Liên hiệp HTX sản 

xuất gắn với chuỗi giá trị theo Nghị quyết số 39 của HĐND tỉnh và Quyết định 37 

của Liên minh HTX Việt Nam.  
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- Tiếp tục đẩy nhanh triển khai thực hiện và tiến hành nghiệm thu các công 

trình hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các HTX theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

4.Triển khai các nội dung chương trình phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Công thương, các đoàn thể tập trung vào các nội dung hỗ trợ xây dựng 

các mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả theo Kế hoạch số 62 của BCĐ, hỗ 

trợ thành lập mới các HTX, THT lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, thương mại và dịch vụ; tập trung các nguồn lực trong công tác phối hợp các 

ngành để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; 

5. Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Bắc Bộ của Liên minh HTX Việt Nam, 

Sở Lao động và Thương binh xã hội tổ chức các lớp dạy nghề về quản trị, kế toán HTX, 

vận hành, sửa chữa  máy móc nông nghiệp...cho cán bộ, người lao động trong các hợp 

tác xã; tuyên truyền xuất khẩu lao động...  

6. Đẩy mạnh các hoạt động XTTM và khuyến công cho các đơn vị thành viên. 

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của 8 gian hàng tại Khu trưng bày 

giới thiệu sản phẩm thành viên; hỗ trợ xây dựng các trang thương mại điện tử; xây 

dựng nhãn mác, tiêu chuẩn hàng hóa; tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm HTX 

tại Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Hội nghị toàn quốc 

15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về kinh tế tập thể. 

7. Tiếp tục triển khai các nội dung của đề tài khoa học năm 2019, lựa chọn 

các đơn vị cung cấp, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai mô hình ươm giống các 

loại cây dược liệu đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. 

8. Đẩy mạnh các hoạt động của Quỹ quay vòng hỗ trợ phát triển HTX, tiến 

hành đôn đốc các dự án vay vốn đến hạn đồng thời thẩm định và giải ngân nguồn 

vốn của Quỹ quay vòng phát triển HTX được bổ sung và nguồn từ Quỹ hỗ trợ HTX 

Việt Nam phân bổ. 

9.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn phát triển thành viên; phát 

hành Bản tin kinh tế tập thể số 18/2019 đúng tiến độ, tiếp tục cập nhật thông tin,  

nâng cấp giao diện và nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử của 

Liên minh HTX tỉnh và trang thông tin thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

10.  Tăng cường phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và 

các cơ quan chức năng liên quan giải quyết các đề xuất, kiến nghị, vướng mắc, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX, thành viên và người lao động trong các 

Hợp tác xã. 

Nơi nhận: 
- Liên minh HTXVN; 

- UBND tỉnh;                                                     Để báo cáo 

- Đ/c Phạm Quang Ngọc, PCTTT UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận TU; UBMTTQ tỉnh; 

- Các đồng chí Thường trực; 

- Các Sở, ban, ngành có liên quan; 

- Lưu VP (VLH). 

 
 

 


