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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng
mô hình Hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016-2020”
trên địa bàn huyện Châu Thành

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt 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”.
Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2017 của
UBND tỉnh Hậu Giang về việc 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”(sau đây gọi tắt là Quyết định số 445/QĐ-TTg và Đề án thí
điểm), Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành xây dựng Kế hoạch triển khai thực
hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, với
các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích: Xây dựng các mô hình Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, gắn
sản xuất với tiêu thụ trong các chuỗi giá trị nông sản và có khả năng nhân rộng
trong lĩnh vực cây ăn trái trên địa bàn huyện.
2. Yêu cầu: Tập trung củng cố, hoàn thiện các Hợp tác xã nông nghiệp
đang hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực cây ăn trái. Trọng tâm là 04 Hợp tác
xã thực hiện Quyết định 445/QĐ-TTg; Mở rộng phạm vi liên kết theo chuỗi giá
trị bền vững giữa các hợp tác xã gắn kết với doanh nghiệp đầu vào, đầu ra có thế
mạnh về tiêu thụ nông sản; Phát triển nhân rộng các mô hình Hợp tác xã hoạt
động có hiệu quả trong lĩnh vực cây ăn trái, từng bước nâng thành Hợp tác xã
quy mô cấp tỉnh; Tăng cường công tác truyền thông quảng bá các mô hình Hợp
tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả để tuyên truyền và nhân rộng.
II. MỤC TIÊU.
Đến năm 2020: Xây dựng hoàn thiện mô hình Hợp xã tác kiểu mới hoạt
động hiệu quả cho 04 Hợp tác xã nông nghiệp, gồm có: Hợp tác xã (HTX) Phú
Thành (xã Phú Tân), HTX Thạnh Phước (xã Đông Thạnh), HTX Đông Thành
(thị trấn Mái Dầm) và HTX cây giống Cửu Long (thị trấn Ngã Sáu).
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.
1. Thực trạng các Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN):

- Tính đến thời điểm 31/10/2017 toàn huyện có 35 HTXNN, chiếm 87,5%
trong tổng số HTX trên địa bàn huyện. Có 746 thành viên chiếm tỷ lệ 94,4%;
các hoạt động chiếm tỷ lệ 94%; vốn điều lệ 19.715 triệu đồng, chiếm 55%. Thu
nhập bình quân người lao động là 3 - 3,5 triệu đồng/tháng.
- Trong 35 HTX nông nghiệp, có 27 HTX được đánh giá hoạt động từ
loại khá trở lên (12 HTX giỏi, 15 HTX khá) đạt 77,1%, 06 HTX được đánh giá ở
mức trung bình, 02 HTX mới thành lập nên không đánh giá, không có hợp tác
xã yếu kém.
- Về tình hình chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, đến
nay đã có 35/35 HTXNN được chuyển đổi hoạt động theo Luật Hợp tác xã 2012
(đạt100%), đảm bảo đúng thời gian quy định của Luật.
- Các Hợp tác xã thành lập mới đa dạng hóa về các ngành nghề và dịch
vụ, đáp ứng được nhu cầu hợp tác, phát triển sản xuất và nâng cao năng suất, chất
lượng nông sản hàng hóa trong nông nghiệp. Chất lượng hoạt động, nhiều Hợp
tác xã đã có đổi mới, thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ thành viên theo hướng hạ
giá thành và nâng cao chất lượng dịch vụ; góp phần tạo nhiều việc làm cho người
lao động ở nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương; có một số Hợp
tác xã đã hợp đồng liên kết với các Công ty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm giúp
cho các Hợp tác xã ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập cho hộ thành viên trong
HTXNN. Tuy nhiên, vẫn có một số HTXNN còn lúng túng trong định hướng hoạt
động và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chưa có sản phẩm dịch vụ tốt để
đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa; thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa hợp tác xã với
thành viên; vốn góp điều lệ còn hạn chế, doanh thu thấp nên hiệu quả hoạt động
chưa cao, một số hoạt động tồn tại hình thức. Năng lực nội tại của Hợp tác xã còn
yếu: Tài sản, vốn, quỹ của hợp tác xã ít, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, chưa có trụ sở,
phương án sản xuất kinh doanh chưa khả thi. Trình độ chuyên môn và năng lực
cán bộ quản lý của các Hợp tác xã còn thấp. Khả năng mở rộng quy mô, đa dạng
hoá ngành nghề, tiếp cận với các chương trình, dự án cũng như các nguồn vốn tín
dụng của các Hợp tác xã còn hạn chế. Tình hình liên kết giữa các Hợp tác xã với
các doanh nghiệp thực hiện cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra còn ít, chưa thực
hiện chặt chẽ.
2. Nội dung hỗ trợ để củng cố xây dựng các Hợp tác xã thí điểm:
a) Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý HTXNN, cán
bộ tư vấn, cán bộ các ban, ngành chủ chốt của huyện, nhất là cấp xã, bao
gồm:
- Phối hợp với Liên minh HTX, Chi Cục Phát triển nông thôn tỉnh cử
thành viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
(BCĐ KTTT) huyện, cán bộ quản lý và điều hành HTXNN, tham dự đầy đủ các
lớp tập huấn nâng cao năng lực quản trị của cán bộ quản lý, điều hành hợp tác xã
về kỹ năng quản lý hợp tác xã, kỹ năng xây dựng phương án/kế hoạch sản xuất
kinh doanh và kỹ năng tổ chức sản xuất và tham gia chuỗi giá trị nông sản.
- Tham gia tập huấn theo Chương trình đào tạo bồi dưỡng của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh tổ chức.
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- Tham gia tập huấn chuyên đề: Tập trung vào các chuyên đề cần quan
tâm hàng năm và từng thời điểm do tỉnh tổ chức.
- Tham gia hội thảo trao đổi kinh nghiệm thực tiễn sản xuất, kinh doanh
của các hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.
- Tham gia đưa đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn (bao gồm cả cán bộ
các phòng, ban, ngành, địa phương tham gia hỗ trợ hợp tác xã, giám đốc hợp tác
xã có năng lực và kinh nghiệm) để tham gia đào tạo, tập huấn lại cho các hợp tác
xã tham gia thí điểm.
- Tham gia tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã (lãnh đạo
UBND; lãnh đạo các đoàn thể như: Tổ kỹ thuật xã, Hội nông dân xã, Ban Chỉ
đạo, Ban quản lý Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới...) kiến thức
về Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã và liên kết kinh tế trong nông nghiệp do tỉnh tổ
chức.
b) Tăng cường các giải pháp huy động vốn cho sản xuất kinh doanh
của các HTXNN:
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp cho các HTXNN tiếp cận được nguồn
vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, nhằm mở rộng các mô hình sản xuất,
kinh doanh, thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ trong HTX.
- Phối hợp các ngành chuyên môn tỉnh hướng dẫn các HTXNN thực hiện
có hiệu quả hoạt động tín dụng nội bộ, để mở rộng sản xuất, kinh doanh.
- Tạo điều kiện cho các HTXNN được vay theo liên kết chuỗi giá trị quy
định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ và cho vay
mua máy, thiết bị theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của
Thủ tướng Chính phủ.
- Kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm năng về vốn, kỹ thuật và thị trường
tham gia liên kết kinh doanh với hợp tác xã thí điểm; doanh nghiệp đầu tư, hỗ
trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và bao tiêu sản phẩm của HTXNN.
c) Hỗ trợ thu hút và đào tạo nâng cao năng lực cán bộ khoa học kỹ
thuật của HTXNN:
- Vận dụng các chính sách khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực có trình
độ đại học chuyên ngành về làm việc lâu dài tại các Hợp tác xã; tăng cường cán
bộ nông nghiệp ở cơ sở có trình độ chuyên môn phù hợp (ưu tiên cán bộ tổ kỹ
thuật nông nghiệp) kiêm phụ trách kỹ thuật tại các hợp tác xã thí điểm.
- Tham gia đủ các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật
và cán bộ quản lý Nhà nước của hợp tác xã nông nghiệp do tỉnh tổ chức.
- Tăng cường cán bộ nông nghiệp ở cơ sở có trình độ chuyên môn phù
hợp để hỗ trợ, giúp đỡ kỹ thuật tại các Hợp tác xã thí điểm.
- Phối hợp với các ngành chuyên môn và các cơ quan khác liên quan, thực
hiện việc tư vấn, chuyên gia cho Hợp tác xã thí điểm.
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- Tham gia các Chương trình khuyến nông tập huấn các lớp (IPM) theo mô
hình thực hành nông nghiệp tốt cho cán bộ kỹ thuật và thành viên của các Hợp tác xã
thí điểm.
d) Phát triển, mở rộng liên kết sản xuất và đẩy mạnh mở rộng thị
trường tiêu thụ nông sản:
- Phối hợp các ngành chuyên môn tỉnh hướng dẫn, tư vấn cho các Hợp tác xã
xây dựng phương án sản xuất kinh doanh dài hạn có hiệu quả và khả thi nhằm tăng
khả năng tiếp cận các nguồn lực (đặc biệt là các vốn kinh doanh) và thúc đẩy liên kết
tiêu thụ sản phẩm.
- Hướng dẫn xây dựng các mô hình khuyến nông gắn với thực hành nông
nghiệp tốt và mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và các Hợp tác xã.
- Tạo điều kiện, hỗ trợ các Hợp tác xã xúc tiến thương mại; quảng bá
thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm thực hành nông nghiệp tốt đáp ứng yêu cầu
sản phẩm sạch, an toàn và nhu cầu thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
- Mời gọi và tạo điều kiện để các doanh nghiệp có tiềm năng cung cấp
dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản xuất; thực hiện ký hợp đồng liên kết theo chuỗi
giá trị với các Hợp tác xã tiêu thụ nông sản.
- Tạo điều kiện hỗ trợ các Hợp tác xã tham gia các buổi hội chợ, triển
lãm, giới thiệu trưng bày sản phẩm trong và ngoài tỉnh.
đ) Hỗ trợ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp
cho các Hợp tác xã:
Thực hiện theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014
của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác
xã giai đoạn 2015 - 2020, ngoài phần vốn đối ứng của các Hợp tác xã, phần vốn
còn lại có thể bố trí kinh phí của huyện từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hướng dẫn cho 04 Hợp tác xã tham
gia Đề án hoàn thành thủ tục xây dựng Trụ sở làm việc Hợp tác xã trong năm 2017
theo Đề án của tỉnh đã chọn.
e) Hỗ trợ về đất đai cho Hợp tác xã:
Qua khảo sát thực tế, hiện nay huyện có 04 Hợp tác xã đủ điều kiện đăng
ký tham gia thực hiện thí điểm mô hình HTXNN kiểu mới, các HTX đều có nhu
cầu mua đất xây dựng Trụ sở làm việc HTX và phục vụ hoạt động sản xuất kinh
doanh, huyện tiếp tục phối hợp với ngành chuyên môn tỉnh hướng dẫn cho 04
HTXNN được hỗ trợ về đất đai.
g) Truyền thông quảng bá chương trình phát triển Hợp tác xã:
Phối hợp với các cơ quan báo, đài tỉnh, huyện đẩy mạnh công tác quảng
bá chương trình phát triển Hợp tác xã và thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg
ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Tiến độ thực hiện xây dựng mô hình thí điểm:
a) Năm 2017 - 2018:
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- Từ quý IV/2017: Tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị liên quan
đến Đề án:
+ Tổng hợp Phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu hỗ trợ của các Hợp
tác xã tham gia thí điểm và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số
445/QĐ-TTg của huyện và xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện.
+ Phân công nhiệm vụ các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện Kế
hoạch.
+ Phối hợp ngành chuyên môn tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông các
HTXNN thực hiện thí điểm theo Quyết định số 445/QĐ-TTg của cấp huyện.
- Từ Quý I năm 2018 đến quý IV/2018:
+ Củng cố, nâng chất lượng hoạt động các Hợp tác xã thí điểm.
+ Triển khai thực hiện Kế hoạch thí điểm xây dựng HTXNN và tùy theo
điều kiện của huyện để hỗ trợ các Hợp tác xã thí điểm.
+ Hướng dẫn các Hợp tác xã điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh
theo Kế hoạch của tỉnh phê duyệt.
+ Triển khai tuyên truyền theo Kế hoạch truyền thông.
+ Triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ HTXNN thí điểm theo kế hoạch
năm 2017.
+ Hỗ trợ các doanh nghiệp gắn kết với các Hợp tác xã trong xây dựng mô
hình liên kết theo chuỗi giá trị.
+ Kiểm tra, giám sát đối với các mô hình Hợp tác xã thí điểm.
+ Sơ kết, rút kinh nghiệm đối với mô hình HTXNN đã được xây dựng.
b) Năm 2019 - 2020:
Hoàn thiện mô hình thí điểm HTXNN; mở rộng và phát triển quy mô Hợp
tác xã:
- Hoàn thiện mô hình thí điểm HTXNN trong lĩnh vực lúa gạo và thủy sản.
- Chỉ đạo và thực hiện việc phát triển mở rộng quy mô Hợp tác xã phù hợp
nhu cầu sản xuất và nguyện vọng của các Hợp tác xã.
- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thí điểm hoàn thiện mô hình
HTXNN trong 02 lĩnh vực lúa gạo, thủy sản; tổ chức triển khai nhân rộng mô
hình.
4. Kinh phí thực hiện Đề án thí điểm.
- Việc hỗ trợ cho việc thí điểm hoàn thiện mô hình HTXNN kiểu mới
được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; kinh phí hỗ
trợ Hợp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ
tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 –
2020.
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- Các nguồn vốn lồng ghép: khuyến nông, xúc tiến thương mại, đào tạo
bồi dưỡng của Liên Minh Hợp tác xã tỉnh.
- Cân đối nguồn ngân sách huyện hỗ trợ mô hình Hợp tác xã tham gia
xây dựng mô hình thí điểm hoạt động hiệu quả của huyện chỉ đạo thực hiện.
- Vốn đối ứng của các hợp tác xã theo quy định để thực hiện Kế hoạch.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp
ngành chức năng liên quan, tham mưu UBND huyện: Kiện toàn Ban Chỉ đạo kinh
tế tập thể huyện (BCĐ KTTT) và xây dựng Quy chế hoạt động của BCĐ KTTT
huyện, đồng thời chỉ đạo thực hiện “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình
hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn huyện; Hướng dẫn, giới
thiệu, thống nhất lựa chọn các Hợp tác xã (đáp ứng tiêu chí do Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn ban hành) tham gia thí điểm xây dựng mô hình, trình Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Chi cục Phát triển nông thôn
tỉnh) thẩm định; Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết thí điểm xây dựng mô
hình Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn; Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và
cán bộ quản lý Nhà nước về Hợp tác xã nông nghiệp từ huyện đến cơ sở; hướng
dẫn các Hợp tác xã thí điểm xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tham
gia thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý Hợp tác xã, đào
tạo cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã quy trình sản xuất sạch, an toàn trong nông
nghiệp do tỉnh tổ chức; Kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo, tổ chức
sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thí điểm hoàn thiện mô hình Hợp tác xã nông
nghiệp theo quy định, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất, báo
cáo về Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh; Triển khai thực hiện kế hoạch truyền
thông về Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Phối hợp với Chi
cục Phát triển nông thôn tỉnh, hướng dẫn các Hợp tác xã xây dựng kế hoạch hoạt
động, phương án sản xuất kinh doanh khả thi, tham gia xây dựng kế hoạch thực
hiện thí điểm xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới; hướng dẫn Hợp tác xã về
công tác nghiệp vụ trong quản lý, điều hành; thực hiện công tác hỗ trợ đào tạo,
tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ Hợp tác xã thí điểm
của huyện.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp ngành chức năng liên
quan và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn Hợp tác xã thí điểm về các thủ tục lập
dự án đầu tư công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất; xây dựng kế
hoạch thí điểm xây dựng mô hình Hợp tác xã trên địa bàn; tham mưu, đề xuất bố
trí các nguồn vốn ngân sách để thực hiện kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình
Hợp tác xã kiểu mới, giám sát thực hiện các nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, huyện.
Cân đối nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hàng năm, hỗ trợ cho địa phương
triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc
sử dụng, thanh quyết toán nguồn vốn; theo dõi, báo cáo kịp thời UBND huyện
về tình hình sử dụng các nguồn vốn thực hiện kế hoạch; hướng dẫn các Hợp tác
xã thí điểm thực hiện quản lý tài chính, kế toán theo quy định.
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3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp ngành chức năng liên
quan và các xã, thị trấn thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị
trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, hỗ trợ Hợp tác xã và doanh nghiệp có thực
hiện liên kết sản xuất; hướng dẫn các Hợp tác xã thí điểm tham gia quản lý, kinh
doanh, thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng gian hàng trưng bày, giới thiệu,
quảng bá nông sản của Hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng thương hiệu nông sản; Tư
vấn, hỗ trợ Hợp tác xã thí điểm xây dựng dự án; tiếp nhận, ứng dụng các tiến bộ kỹ
thuật sản xuất mới, sản xuất sạch; hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm nông
nghiệp, các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu hàng hóa,…
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp ngành chức năng
liên quan và UBND các xã hướng dẫn các Hợp tác xã thực hiện các chính sách
về đất đai, các cam kết về thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất,
kinh doanh.
5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện: Chỉ đạo
các tổ chức đoàn thể chính trị tổ chức tuyên truyền, phổ biến những quan điểm,
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Kinh tế
tập thể, Hợp tác xã; cơ chế chính sách liên quan đến thực hiện kế hoạch thí điểm
xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới; vận động cán bộ đoàn viên, hội viên
tích cực tham gia xây dựng và phát triển Hợp tác xã thí điểm; hướng dẫn hội
viên tham gia phong trào xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi
cơ cấu sản xuất theo hướng bền vững, mô hình cánh đồng lớn có thực hiện liên
kết sản xuất theo chuỗi giá trị.
6. Đề nghị Hội Nông dân huyện: Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát
triển Hợp tác xã thí điểm; vận động, tuyên truyền hộ nông dân trong lĩnh vực
cây ăn trái tích cực tham gia liên hiệp Hợp tác xã với quy mô tỉnh. Lồng ghép
các nguồn vốn thực hiện công tác hỗ trợ Hợp tác xã từ nguồn do Hội Nông dân
Việt Nam huyện quản lý.
7. Đài Truyền thanh huyện: Chủ trì, phối hợp ngành chức năng liên
quan và UBND các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch truyền thông, tổ chức tuyên
truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
về phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; về thực hiện kế hoạch thí điểm xây
dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả; thường xuyên đưa tin,
phóng sự về mô hình Hợp tác xã kiểu mới của huyện.
8. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành:
Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện, tạo điều kiện thuận lợi
cho khách hàng trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng; xây dựng quy trình, thủ
tục cho vay theo hướng rõ ràng, minh bạch, đơn giản; hướng dẫn thủ tục để các
hợp tác xã thí điểm được vay vốn, vay vốn theo các mô hình liên kết, vay vốn
mua máy móc phục vụ sản xuất theo phương án, dự án sản xuất kinh doanh
được thẩm định theo quy định; hỗ trợ các hợp tác xã thí điểm thực hiện hoạt
động tín dụng nội bộ đúng quy định của Pháp luật.
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9. UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh,
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch lựa
chọn Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tham gia thí điểm xây dựng mô hình
Hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả; xây dựng Kế hoạch triển khai thực
hiện thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới
hoạt động hiệu quả trên địa bàn xã; kêu gọi doanh nghiệp tham gia liên kết sản
xuất với Hợp tác xã; hướng dẫn các Hợp tác xã xây dựng kế hoạch hoạt động,
phương án sản xuất kinh doanh khả thi gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện tổng hợp trình UBND huyện xác nhận, gửi về Chi Cục Phát
triển nông thôn tỉnh tổng hợp; Kiện toàn BCĐ KTTT của xã, đồng thời củng cố
tổ chức, hoạt động của Hợp tác xã tham gia thí điểm đúng Luật; hướng dẫn Hợp
tác xã tổ chức đầy đủ các hoạt động theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (chú trọng hoạt động tín dụng nội bộ, hoạt động liên kết tiêu
thụ,...); phân công các đoàn thể, cá nhân giúp đỡ các hợp tác xã tham gia thí
điểm tại địa phương mình quản lý; phân các đoàn thể, cá nhân phối hợp chặt chẽ
với BCĐ KTTT huyện để triển khai thực hiện tốt Đề án tại địa phương; Chỉ đạo
các đoàn thể xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể
cấp huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, hộ nông dân sản
xuất lúa và thủy sản trên địa bàn xã tình nguyện tham gia Hợp tác xã nông
nghiệp sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn có thực hiện liên kết sản xuất, cam
kết cùng hợp tác xã thực hiện thí điểm xây dựng mô hình Hợp tác xã kiểu mới
hoạt động hiệu quả theo kế hoạch được phê duyệt. Định kỳ tổ chức kiểm tra,
giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch thí điểm xây dựng mô
hình Hợp tác xã kiểu mới, định kỳ báo cáo về Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện để tổng hợp báo cáo về Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh.
10. Hợp tác xã tham gia thực hiện mô hình thí điểm: Tổ chức thực
hiện để đạt được 8 tiêu chí quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn theo lộ trình từ nay đến năm 2020 về xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp
kiểu mới.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thí điểm hoàn thiện,
nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn
huyện Châu Thành. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc đề
nghị phản ảnh kịp thời về Ban Chỉ đạo KTTT huyện (Phòng Nông nghiệp và
PTNT) để sửa đổi, bổ sung./.
Nơi nhận:
- Liên minh HTX tỉnh;
- Chi cục PTNT tỉnh;
- TT.HU,HĐND,UBND huyện;
- Các phòng ban ngành đoàn thể huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Các HTX tham gia thí điểm;
- Lưu: VT.
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