ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
Số: 90 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Châu Thành, ngày 08 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH
Phát triển kinh tế tập thể huyện Châu Thành năm 2018

Thực hiện Công văn số 958/SKHĐT-KT ngày 28 tháng 8 năm 2017 của
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang về việc xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế tập thể năm 2018.
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế
tập thể năm 2018, cụ thể như sau:
PHẦN I
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 6 THÁNG ĐẦU
NĂM 2017 VÀ DỰ KIẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Về Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Tổ hợp tác:
Hiên nay trên địa bàn huyện có tổng số: 01 Liên hiệp hợp tác xã, 38 hợp
tác xã (HTX) và 59 Tổ hợp tác (THT). Trong đó: 33 HTX nông nghiệp và 05
HTX xây dựng, từ đầu năm đến nay chưa phát triển mới, cũng như giải thể, xóa
tên THT, HTX và Liên hiệp hợp tác xã. Doanh thu bình quân đối với HTX,
Liên hiệp HTX là 230 triệu đồng/năm và đối với THT là 46 triệu đồng/năm.
Trong đó:
- Lợi nhuận bình quân của HTX, Liên hiệp HTX: 80,5 triệu đồng/năm.
- Lợi nhuận bình quân của một tổ hợp tác: 25,3 triệu đồng/năm.
2. Về thành viên, lao động của HTX, Liên hiệp HTX, THT:
- Tổng số Thành viên HTX, Liên hiệp HTX: 709 thành viên, vốn điều lệ
đăng ký: 34.735 triệu đồng (trong đó lĩnh vực nông nghiệp: 18.665 triệu đồng,
chiếm 53,72%; Lĩnh vực phi nông nghiệp: 16.070 triệu đồng, chiếm 46,28%).
Đặc biệt, Liên hiệp HTX của huyện là đơn vị đầu tiên của tỉnh được thành lập có
các thủ tục hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012, tổng vốn điều lệ:
1,9 tỷ đồng, đăng ký 10 ngành nghề dịch vụ tổng hợp.
- Tổng số lao động trong HTX, Liên hiệp HTX: 592 lao động là thành
viên.

+ Số lao động là thành viên: 454 lao động với thu nhập bình quân 3 – 3,5
triệu đồng/ thành viên.
+ Số lao động thường xuyên trong HTX, Liên hiệp HTX: 226 lao động,
thu nhập bình quân 3 - 3,5 triệu đồng/ lao động.
- Số lượng thành viên THT: 504 thành viên, thu nhập bình quân của thành
viên THT: 2,5 - 3 triệu đồng.
3. Về trình độ cán bộ quản lý HTX, Liên hiệp HTX, THT:
Tổng số cán bộ quản lý HTX, Liên hiệp HTX có 142 người, trong đó trình
độ đại học 20 người, cao đẳng 21 người, trung cấp 29 người, sơ cấp 18 người và
trình độ cấp 3 có 54 người.
II. ĐÁNH GIÁ THEO LĨNH VỰC:
Trong 38 HTX, 01 Liên hiệp HTX hiện có trên địa bàn huyện chủ yếu
hoạt động trên 02 lĩnh vực: Nông nghiệp và phi nông nghiệp, đặc điểm vai trò
của từng ngành như sau.
1. Lĩnh vực Nông nghiệp:
Có 33 HTX, chiếm 86,8% trong tổng số HTX trên địa bàn huyện. Có 665
thành viên chiếm tỷ lệ 93,8%; các hoạt động chiếm tỷ lệ 94%; vốn điều lệ
18.665 triệu đồng, chiếm 53,7%. Thu nhập bình quân người lao động là 3 - 3,5
triệu đồng/tháng.
- Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mà trình độ sản xuất của
thành viên ngày càng được nâng lên, nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp được
bà con thành viên áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Sản xuất cam
sành, bưởi năm roi, chanh không hạt, chăn nuôi heo …
- Hệ thống thủy lợi phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp.
- Hệ thống giao thông thủy bộ thuận lợi cho hoạt động của các HTX.
- Việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vẫn còn chậm, phần lớn các
HTX sử dụng lao động nông thôn là chủ yếu.
- Hầu hết các HTX chỉ thực hiện phương thức tương trợ sản xuất: Tương
trợ vốn, vật tư, kỹ thuật …
- Hầu hết các HTX chưa có trụ sở riêng, mà chủ yếu mượn nhà thành viên
để làm trụ sở.
- HTX Nông nghiệp chiếm phần lớn trên địa bàn, nhưng mỗi HTX có vốn
điều lệ và huy động thấp hơn so với HTX xây dựng, vốn góp của thành viên còn
ít. Đồng thời nguồn vốn huy động và tiếp cận nguồn vốn vay càng ít và khó hơn
so các doanh nghiệp.
- Trong 33 HTX nông nghiệp có 25 HTX đạt khá, giỏi; 8 HTX trung bình
và không có loại yếu. Các HTX đạt loại khá, giỏi mặc dù vốn thấp, nhưng các
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HTX, và Liên hiệp HTX đã giúp cho nông dân tiêu thụ được các mặt hàng nông
sản, cây giống, từ đó tăng thu nhập và giải quyết lao động. Các HTX còn phối
hợp xây dựng nhãn hiệu hàng hoá, thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành
sản xuất nông nghiệp tốt VietGap, GlobalGap góp phần tăng tính cạnh tranh và
xuất khẩu sang thị trường khó tính như Châu Âu.
2. Lĩnh vực xây dựng:
Đến nay, toàn huyện có 05 HTX, trong đó: 04 HTX xây dựng và 01 HTX
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, với vốn điều lệ 16.070 triệu đồng, có 44
thành viên và 71 lao động chính; giải quyết việc làm hằng năm hơn 200 lao
động phụ. Năng lực cạnh tranh có chuyển biến, theo giá đấu thầu, thi công nhiều
công trình có giá trị kinh tế lớn.
III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Thuận lợi:
- Các HTX, THT nhờ triển khai nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả,
được các thành viên tham gia như: sản xuất cam sành, dưa hấu, bưởi năm roi,
chanh không hạt, lúa giống, chăn nuôi, dịch vụ xe tải, xe khách, cung cấp lao
động… mang lại nhiều lợi ích cho thành viên, góp phần xóa đói giảm nghèo,
giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương.
- Áp dụng những mô hình chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi hợp lý có
hiệu quả, tiếp thu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất…
Khu vực kinh tế tập thể đã góp phần tích cực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh
tế, phát triển ngành nghề, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển.
2. Hạn chế, yếu kém:
- Các THT phát triển còn mang tính tự phát, tổ chức thiếu chặt chẽ nên
gặp nhiều khó khăn trong giao dịch kinh tế, xử lý các tranh chấp trong nội bộ tổ,
giữa THT với các thành phần kinh tế khác. Hầu hết cán bộ THT chưa qua đào
tạo, bồi dưỡng về quản lý kinh doanh.
- Tính hình thức của HTX (về thành viên, về tài sản) trong chuyển đổi
theo Luật Hợp tác xã 2012 chưa được khắc phục căn bản, nhiều HTX có nghị
quyết về góp vốn điều lệ nhưng vẫn chưa thu đủ vốn điều lệ. Nhiều HTX Nông
nghiệp chỉ có cán bộ góp vốn điều lệ (vốn trách nhiệm). Nhiều HTX tổ chức đại
hội thành viên hàng năm chưa đúng thời hạn quy định.
- Nhiều HTX quy mô nhỏ, tài sản ít, lạc hậu, khả năng cạnh tranh thấp.
Chất lượng dịch vụ của HTX chưa cao, chưa có sức cạnh tranh trên thị trường,
chưa có sức hấp dẫn và lôi cuốn thành viên. Công tác quản lý tài chính, kế toán
của nhiều HTX chưa chặt chẽ, không đúng theo quy định, phần lớn các HTX
chưa mở được sổ sách kế toán.
- Đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế về trình độ, tuổi cao, năng lực,
làm việc chủ yếu theo kinh nghiệm; không an tâm, ổn định làm việc lâu dài
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trong HTX. Đa số chưa đáp ứng yêu cầu công tác. Hiện nay có tới 39,4% Giám
đốc HTX có trình độ văn hóa cấp 1, 2; cấp 3. Ngoài ra, tình trạng cán bộ chủ
chốt HTX chuyển sang làm công tác chính quyền để có chế độ ổn định hơn diễn
ra khá phổ biến. Tình hình này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của HTX.
- Việc theo dõi nắm tình hình hoạt động của HTX thuộc loại yếu kém
chưa thường xuyên nên chậm có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh.
- Một số HTX trong đó phần lớn cán bộ, thành viên còn tư trưởng trông
chờ ỷ lại vào nhà nước, thiếu tính tự lực, chưa chủ động phát huy nội lực, sức
mạnh tập thể trong HTX.
2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém:
- Nguồn lực nội tại của các tổ chức Kinh tế tập thể như vốn, cơ sở vật chất
kỹ thuật, nhân lực, trình độ quản lý… còn hạn chế và yếu.
- Triển khai các chính sách đối với Kinh tế tập thể còn chậm, thực hiện
không đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu kiên quyết, chưa đáp ứng được yêu cầu củng
cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
- Trình độ, năng lực quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc
HTX còn thấp, sự năng động và tâm huyết của đa số Giám đốc HTX chưa cao.
Từ đó ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, cũng như dịch
vụ của HTX.
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH PHÁT
TRIỂN KINH TÊ TẬP THỂ:
1. Tình hình triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn:
BCĐ huyện tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện đã giao cho Phòng Nông
nghiệp và PTNT chủ động phối hợp với Liên Minh Hợp tác xã tỉnh và cùng các
ban ngành, đoàn thể huyện vận động tuyên truyền theo từng chủ đề và đối tượng
tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào Nghị quyết 13 Hội nghị BCH
TW5 (khoá IX), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Hội
nghị lần thứ 7 (khoá X), Luật HTX 2012; Nghị định 193/NĐ-CP, Nghị định
151/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 04/2008/TT-BKH của Bộ kế hoạch
và Đầu tư và các quyết định về kinh tế tập thể do UBND tỉnh Hậu Giang ban
hành, Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp
và PTNT về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số
62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây
dựng cánh đồng lớn,…
2. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX:
- Ban Chỉ đạo KTTT huyện thường xuyên phối hợp với Liên minh HTX
và Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm
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tra, nhằm tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động của các HTX, để cuối năm đánh
giá, phân loại.
- Thực hiện tốt việc tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn
xây dựng lại phương án sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát. Nhằm giúp các HTX, THT hoạt động hiệu quả hơn, tạo thêm thu
nhập, nâng cao mô hình KTTT của huyện.
- Về tư vấn hỗ trợ thành lập HTX:
+ Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện cấp kinh phí chi cho công tác củng
cố, thành lập mới HTX, các năm qua huyện đã tư vấn, hỗ trợ thành lập và củng
cố HTX về thủ tục đăng ký kinh doanh, thành lập HTX, thay đổi hoặc bổ sung
ngành nghề kinh doanh …
+ Các chính sách về thuế, đất đai, thành lập quỹ hỗ trợ phát triển HTX
đến nay đang thực hiện.
+ Hoạt động xúc tiến thương mại, đổi mới nâng cao trình độ công nghệ,
khuyến nông, khuyến ngư và phát triển ngành nghề được quan tâm, từ đó đã tạo
được sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế.
- Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp
Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng kế hoạch hỗ trợ củng cố, nâng chất, tập
huấn, tuyên truyền kiến thức KTTT, hỗ trợ thành lập mới HTX, THT, tập huấn
chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản…
Hướng dẫn xây dựng lại phương án sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại thành phần
Ban quản trị, Ban kiểm soát. Nhằm giúp các HTX, THT hoạt động hiệu quả hơn,
tạo thêm thu nhập, nâng cao mô hình KTTT của huyện.
PHẦN II
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2018
I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2018:
1. Thuận lợi, khó khăn:
1.1. Thuận lợi:
- Mô hình kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn huyện có nhiều chuyển
biến tích cực, từng bước khắc phục được khó khăn trong sản xuất như: chuyển
đổi giống cây trồng, vật nuôi hợp lý có hiệu quả, tiếp thu ứng dụng các tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất …. Khu vực KTTT đã góp phần tích cực
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, tạo điều kiện cho
kinh tế hộ phát triển.
- Việc quán triệt tổ chức triển khai Nghị quyết được sâu rộng, liên tục
trong nhiều đối tượng từ nội bộ đến các tầng lớp nhân dân. Chương trình hành
động của Huyện ủy sát hợp với tình hình thực tế của địa phương.
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- Các Ban ngành đoàn thể huyện và Đài Truyền thanh huyện phối hợp tốt
với Phòng NN&PTNT huyện tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức kinh tế tập thể
trong cán bộ, hội viên; tổ chức các mô hình kinh tế hợp tác do cán bộ hội viên
các đoàn thể làm nòng cốt. Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến
binh là các đoàn thể có nhiều hoạt động tích cực trong vận động tổ chức các
hình thức kinh tế hợp tác, HTX.
1.2. Khó khăn:
- Đa số HTX ít vốn nhất là HTX Nông nghiệp, các thành viên đa số là
người lao động gặp khó khăn trong góp vốn điều lệ và thiếu vốn sản xuất, không
có tài sản thế chấp nên khó tiếp cận được nguồn vốn tín dụng, trong khi tỉnh
triển khai nguồn vốn quỹ hỗ trợ cho HTX nhưng với hình thức vay thế chấp, do
đó các HTX gặp nhiều khó khăn.
- Việc theo dõi nắm tình hình hoạt động của HTX thuộc loại yếu kém
chưa thường xuyên, chưa kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh. Trình độ năng lực quản
lý điều hành của Ban quản trị, Chủ nhiệm HTX còn hạn chế. Từ đó ảnh hưởng
đến việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
- Một số HTX thiếu tính tự lực, chưa chủ động phát huy nội lực, sức mạnh
tập thể trong HTX.
2. Mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2018:
2.1. Về Tổ hợp tác:
Vận động phát triển các loại hình THT trong mọi lĩnh vực, ngành nghề.
Số lượng THT tăng bình quân khoảng 4%/năm, số lượng thành viên THT tăng
khoảng 5%/năm; các THT có tổ chức chặt chẽ, hoạt động đúng theo quy định.
Hỗ trợ, khuyến khích các THT có đủ điều kiện đăng ký thành lập HTX;
2.2. Về Hợp tác xã:
- Số lượng HTX tăng bình quân khoảng 10%/năm, số lượng thành viên
HTX tăng khoảng 7%/năm. Tùy nhu cầu khách quan của từng địa phương mà
phát triển mới HTX theo nguyên tắc: Tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có
lợi và đúng Luật hợp tác xã năm 2012. Chú trọng chất lượng, đảm bảo tính tự
chủ, tự chịu trách nhiệm, không gò ép, nhưng phải đúng pháp luật và tôn trọng
sự quản lý của Nhà nước; khuyến khích HTX mở rộng quy mô sản xuất, kinh
doanh. Phấn đấu đến năm 2018 số HTX hoạt động hiệu quả thuộc loại khá, giỏi
chiếm 60% trở lên; Không còn HTX tồn tại hình thức, không hoạt động; cơ bản
không còn HTX yếu kém; thu hút trên 100% HTX tham gia thành viên của Liên
minh Hợp tác xã tỉnh;
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất kinh doanh khu vực kinh tế tập thể
tăng bình quân hàng năm khoảng 10%;
- Thu nhập bình quân của người lao động và thành viên trong các HTX
đến năm 2016 đạt 3,5 triệu đồng trở lên;
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- Về đào tạo bồi dưỡng: Tỷ lệ cán bộ chủ chốt HTX đã qua đào tạo
khoảng 30%, đạt trình độ cao đẳng, đại học và trung cấp; 100% cán bộ chủ chốt
HTX được bồi dưỡng bổ sung các kiến thức về HTX và các chính sách pháp luật
có liên quan Kinh tế tập thể.
3. Định hướng phát triển Kinh tế tập thể năm 2018:
- Phát triển KTTT với hình thức đa dạng, mà nòng cốt là HTX tập trung
củng cố, nâng chất lượng hoạt động các HTX, THT hoạt động yếu kém và trung
bình vươn lên khá giỏi.
- Ban chỉ đạo KTTT các cấp, thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp
luật của nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho KTTT phát triển và hoạt động
có hiệu quả; tôn trọng các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và giá trị đích thực của
KTTT; đổi mới phương pháp chỉ đạo, tổ chức quản lý đối với KTTT ở địa
phương.
- Các tổ chức KTTT, nhất là HTX phải phát huy nội lực là chính, chủ
động liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học kỹ thuật;
tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước để mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, khuyến khích mở
rộng các dịch vụ tín dụng nội bộ; dịch vụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo
hướng hạ giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ của HTX cung cấp cho thành
viên như: Cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn gia súc, sản xuất và
cung ứng giống vật nuôi cây trồng, tiêu thụ các sản phẩm nông sản…khi thành
viên có nhu cầu.
- Khuyến khích phát triển các mô hình THT, HTX theo mô hình kinh
doanh đa ngành, vừa làm dịch vụ phục vụ hoạt động kinh tế cho thành viên, vừa
phát triển chế biến, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động tín dụng, dịch vụ đời sống
thành viên theo nhu cầu.
- Tạo điều kiện cho các HTX mở rộng qui mô sản xuất, kinh doanh, liên
kết, hợp nhất, sát nhập thành các HTX có quy mô lớn theo hướng mở rộng các
dịch vụ đa dạng trong nông nghiệp.
II. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ:
1. Quản lý nhà nước về kinh tế tập thể:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức KTTT; triển khai
Nghị quyết số 13/NQ-TW, Chỉ thị 20/CT-TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định
151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn
dưới Luật đến cán bộ, thành viên và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại
chúng. Nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các loại hình KTTT.
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- Cần xây dựng các chương trình cụ thể về hỗ trợ phát triển KTTT, ban
hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về đầu tư, lao động, vốn, đất đai cho các
thành phần KTTT; các chính sách hỗ trợ cần chi tiết, cụ thể và sát với thực tế
của HTX, Liên hiệp HTX, THT.
- Chỉ đạo các đơn vị, các ngành quan tâm, hỗ trợ KTTT từ nhiều mặt như:
đẩy mạnh hỗ trợ tư vấn, cải cách thủ tục hành chính.
2. Các chính sách, hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể:
Tăng cường triển khai, thực hiện những chủ trương, chính sách hỗ trợ, ưu
đãi phát triển đối với lĩnh vực KTTT:
- Về đất đai: Xem xét cấp, giao đất cho HTX xây dựng trụ sở, nhà kho,
sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ cho thành viên sản xuất nông nghiệp.
- Về tín dụng: Thực hiện quỹ hỗ trợ phát triển HTX với hình thức vay tín
chấp tạo điều kiện thuận lợi cho THT, HTX tiếp cận được nguồn vốn để mở
rộng sản xuất, sản xuất kinh doanh.
- Về thuế: thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi miễn, giảm cho HTX
theo quy định. Nhất là chính sách thuế đối với Liên hiệp HTX cần xem xét miễn
giảm.
- Về đào tạo: triển khai thực hiện đào tạo, trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý
HTX, THT. Hướng dẫn các HTX, THT xem xét chọn một số thành viên, con em
thành viên đưa đi đào tạo chính quy về phục vụ cho HTX.
- Về thị trường và khoa học công nghệ: tăng cường công tác thông tin thị
trường, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa. Tạo điều kiện cho các HTX liên doanh,
liên kết tiêu thụ sản phẩm, nhất là nông sản; hướng dẫn, giúp đỡ các HTX đầu tư
ứng dụng khoa học - kỹ thuật - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ các
HTX đăng ký logo, nhãn hiệu hàng hóa tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
Trên đây báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể 06 tháng đầu năm, dự
kiến 06 tháng cuối năm 2017 và Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2018
trên địa bàn huyện Châu Thành./.
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