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KẾ HOẠCH
Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông
nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Châu Thành

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của UBND
tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các
Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái
cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch thực hiện phong
trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã
năm 2012, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông
thôn mới” trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH:
- Góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp
nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo
chuỗi giá trị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và xây dựng
nông thôn mới.
- Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, địa phương và nông dân trong
việc đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp và thực hiện Luật Hợp tác xã
năm 2012; xây dựng mô hình và tuyên truyền nhân rộng mô hình điển hình tiên
tiến, đặc biệt là mô hình Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.
- Khuyến khích các tập thể, cá nhân phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý nhà nước và hoạt động của các
Hợp tác xã nông nghiệp.
- Ghi nhận, vinh danh thành tích tập thể, cá nhân, tích cực tham gia phong trào
thi đua, đóng góp vào việc đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THI ĐUA:
1. Đối tượng:
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Các Hợp tác xã và thành viên Hợp tác xã nông nghiệp.
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đổi mới, phát triển các
Hợp tác xã nông nghiệp.
2. Thời gian: Phong trào thi đua được tổ chức từ năm 2017 - 2020; hàng
năm tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết giữa kỳ và tổ
chức tổng kết cuối kỳ.
III. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA:
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Luật Hợp tác xã năm 2012;
Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệtChương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016 - 2020; Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị
gia tăng và phát triển bền vững; Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày
10/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế
hoạch đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông
nghiệp; Quyết định số 4930/QĐ-BNN-KTHT ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch Đổi mới tổ chức
sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 2020.
- Thực hiện Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của
UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Hợp tác xã
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014 - 2016 và định hướng đến năm 2020;
Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh triển
khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu
mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn
tỉnh Hậu Giang.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp,
theo Luật Hợp tác xã năm 2012; xây dựng các văn bản, hướng dẫn và khuyến
khích phát triển Hợp tác xã; thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác; xây dựng mô hình Hợp tác xã
hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và các hoạt động liên quan
khác nhằm hỗ trợ phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp.
- Phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Luật
Hợp tác xã năm 2012, góp phần vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn.
IV. BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THI ĐUA:
Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phong trào thi
đua huyện, cơ cấu gồm:
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- Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn;
- Phó Trưởng ban: Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT, làm thường
trực;
- Ủy viên: Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện,
Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện; Hội Nông dân huyện và UBND các xã, thị trấn.
V. TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC:
1. Tiêu chuẩn đánh giá:
- Đối với các Hợp tác xã: Được xếp loại tốt, tiêu biểu, đạt tiêu chí xuất sắc.
- Đối với các cơ quan: Có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giúp
phát triển số lượng và chất lượng các Hợp tác xã.
- Đối với các doanh nghiệp: Có liên kết với các Hợp tác xã trong sản xuất,
chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị.
2. Hình thức khen thưởng:
2.1 Tặng Giấy khen:
- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện:
+ Hàng năm: Khen theo kế hoạch phát động thi đua của UBND huyện.
+ Hội nghị sơ kết: HTX được tặng giấy khen 2 năm liên tiếp sẽ được tặng
Giấy khen trong hội nghị sơ kết.
+ Hội nghị tổng kết: HTX được tặng Giấy khen 04 năm liên tiếp sẽ được
tặng giấy khen trong hội nghị tổng kết.
2.2 Đề xuất tặng Bằng khen:
+ Hàng năm, đề xuất tặng Bằng khen UBND tỉnh cho các Hợp tác xã,
doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc, có tham gia vào liên kết
hình thành chuỗi giá trị.
+ Hội nghị sơ kết đề xuất tặng Bằng khen UBND tỉnh cho Hợp tác xã,
doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc, có tham gia vào liên kết
hình thành chuỗi giá trị.
+ Hội nghị tổng kết đề xuất tặng Bằng khen UBND tỉnh cho Hợp tác xã,
doanh nghiệp và cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc, có tham gia vào liên kết
hình thành chuỗi giá trị.
2.3 Tổ chức khen thưởng: Trao Giấy khen tại Hội nghị tổng kết công tác
năm của UBND huyện; sơ kết phong trào vào năm 2018 và tổng kết phong trào
vào năm 2020.
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3. Tổ chức ký giao ước thi đua: Tổ chức cho UBND các xã, thị trấn ký
kết giao ước thi đua trong cả giai đoạn vào tháng 8 năm 2017.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Ban Chỉ đạo: Triển khai kế hoạch phát động thi đua từ trong cơ quan, đơn
vị đến các Hợp tác xã, doanh nghiệp trong huyện tham gia hưởng ứng, phấn đấu
hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra.
- Giao Phòng Nội vụ và UBND các xã, thị trấn: Phối hợp hướng dẫn, phát
động phong trào thi đua; theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện và gửi hồ sơ, thủ
tục khen thưởng hàng năm về Phòng Nội vụ.
- Giao Phòng Nội vụ: Tổng hợp hồ sơ khen thưởng, lấy ý kiến Ban Chỉ
đạo, trình UBND huyện xem xét, quyết định; tổ chức Lễ trao thưởng tại các Hội
nghị tổng kết công tác hàng năm, sơ kết phong trào vào năm 2018 và tổng kết
phong trào vào năm 2020 của UBND huyện.
- Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hướng dẫn việc tổ
chức đăng ký, ký kết giao ước; phối hợp với Phòng Nội vụ huyện xét chọn khen
thưởng hàng năm, sơ kết và tổng kết phong trào.
Kế hoạch này được phổ biến đến các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện,
và UBND các xã, thị trấn, tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực
hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phối hợp với Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để giải quyết theo thẩm quyền. Trường
hợp vượt thẩm quyền, giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng
hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở NN&PTNT tỉnh (để báo cáo);
- TT: HU, HĐND, UBND huyện;
- các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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