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Số: 195/BC-UBND

Song An, ngày 09 tháng 7 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn xã
trong 6 tháng đầu năm 2019
Thực hiện Công văn số 572/TCKH ngày 02/7/2019 của Phòng Tài chính-Kế
hoạch về việc báo cáo tình hình hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác, UBND
xã Song An báo cáo như sau:
1. Tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX trong 6 tháng đầu năm
2019
- Số lượng tổ hợp tác: Không có.
- Số lượng Hợp tác xã: Có 01 Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh và dịch vụ
chăn nuôi Song An được thành lập năm 2017.
- Tình hình triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012: Hợp tác xã sản xuất
kinh doanh và dịch vụ chăn nuôi Song An được thành lập và đang hoạt động theo
Luật hợp tác xã năm 2012.
- Tình hình triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX, kinh tế
tập thể: Các chế độ về chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX, kinh tế tập thể đều được
UBND xã phổ biến kịp thời đến hợp tác xã, các nhóm câu lạc bộ về sản xuất kinh
doanh của các tổ chức đoàn thể. Tuy nhiên, HTX và các nhóm câu lạc bộ về sản
xuất, kinh doanh chưa có nhu cầu đề nghị.
2. Nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX trong 6 tháng cuối năm
2019
- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển THT, HTX gắn với việc
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
- Thực hiện tuyên truyền phổ biến Luật hợp tác xã năm 2012 và các quy
định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn xã.
3. Đề xuất, kiến nghị
- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đặc biệt là chính sách đãi
ngộ thu hút lực lượng trẻ tham gia.
Tạo điều kiện cho HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các chính sách để
đầu tư phát triển sản xuất.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Song An về tình hình phát triển kinh tế
tập thể, HTX trong 6 tháng đầu năm 2019./.
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