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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 377/BC-UBND Văn Quan, ngày 01 tháng 10 năm 2018 

BÁO CÁO 

Tình hình phát triển kinh tế hợp tác 9 tháng đầu năm và phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018 

Thực hiện Công văn số 1156/SNN-PTNT, ngày 11/9/2018 của Sở Nông 

Phát và triển nông thôn Lạng Sơn về việc Báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp 

tác 9 tháng đầu năm 2018. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp 

tác 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện như sau:  

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC 9 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2018 

1. Tình hình hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp  

- Công tác chỉ đạo, điều hành:  

Hàng năm lĩnh vực kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã luôn được cấp ủy, 

chính quyền huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. UBND huyện đã ban hành Quyết 

định số 4425/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về phê duyệt Đề án xây dựng và phát 

triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020.  

 Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-BCĐKTTT ngày 18/8/2015 của Ban Chỉ 

đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện 

Văn Quan đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 24/9/2015 về việc tổ 

chức lại hoạt động và chuyển đổi HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa 

bàn huyện Văn Quan. Đến nay trên địa bàn huyện có 17/17 HTX đăng ký hoạt 

động theo Luật HTX năm 2012, trong đó 9 tháng đầu năm thành lập được 02 HTX 

và 01 HTX đã ngừng hoạt động. 

- Kết quả phát triển HTX:  

  HTX Bình Minh hoạt động chăn nuôi cá, tưới tiêu, kết hợp mở mang các 

loại hình dịch v  kinh doanh trên đập. Do vậy thu nhập của xã viên từng bước ổn 

định. Năm 2016, HTX đã tổ chức hội nghị chuyển đổi hình thức hoạt động theo quy 

định của Luật HTX năm 2012, tiếp t c thực hiện phương án kinh doanh kết hợp dịch 

v  câu cá giải trí và nuôi cá thương phẩm. Lượng khách đến hồ tương đối ổn định, là 

nguồn thu chính góp phần cải thiện thu nhập cho các thành viên trong HTX. 

  HTX Chăn nuôi cá lồng Tân Minh, mới thành lập tháng 7/2014, tận d ng 

mặt nước hồ Bản Quyền để chăn nuôi cá lồng. Trong năm, HTX tiếp t c mở rộng 

quy mô nuôi trồng, diện tích nuôi, số lượng lồng cá tiếp t c được nâng lên. Sản 

phẩm đã tìm được đầu ra ổn định, chất lượng cá đáp ứng tốt nhu cầu thị trường, thu 

nhập của các thành viên HTX từng bước được nâng lên. 
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  HTX Chăn nuôi lợn Toàn Sáng: Thành lập tháng 3 năm 2015, ngành nghề 

chủ yếu là chăn nuôi lợn, bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, 

gia cầm và thủy sản. Hiện nay, do thiếu vốn sản xuất kinh doanh nên HTX đã 

thông báo tạm ngừng hoạt động. 

  HTX Phương Đông: Thành lập tháng 09 năm 2015. HTX đang mở rộng 

phương án sản xuất kinh doanh, tiến hành thu gom, xử lý rác khu vực xã Yên 

Phúc, huyện Văn Quan. 

  HTX Minh Dương: Thành lập mới tháng 12 năm 2015. Hiện hợp tác xã 

đang triển khai trồng, chế biến các sản phẩm từ Dong Riềng và sản xuất gạch bê 

tông. Hoạt động của HTX tương đối hiệu quả, doanh thu HTX đạt khá, tạo việc 

làm thường xuyên cho một số lao động tại địa bàn.  

  HTX chăn nuôi Thu Hiền: Thành lập tháng 12 năm 2015. Hoạt động chủ 

yếu là chăn nuôi lợn, bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 

cầm và thủy sản. HTX cơ bản luôn hoạt động ổn định và có bước phát triển.  

  HTX thương mại Công Bằng Văn Quan: Được thành lập tháng 10 năm 

2016, với phương án sản xuất kinh doanh chủ yếu là xây dựng vùng nguyên liệu 

hồi đạt chuẩn, liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu hồi ra nước ngoài. Hiện 

HTX đang triển khai hướng dẫn thành viên HTX và các nhóm hộ trồng hồi phương 

pháp chăm sóc, thu hoạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật để sản phẩm đạt chuẩn theo yêu 

cầu của khách hàng. 

  HTX Văn Quan xanh: Thành lập mới tháng 11 năm 2016, với phương án 

kinh doanh chủ yếu là xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo, nhân giống cây trồng 

nông, lâm nghiệp. HTX được thành lập trên cơ sở hợp nhất một số hộ kinh doanh 

cá thể, đã triển khai sản xuất kinh doanh từ trước nên sau khi HTX được thành lập, 

phương án sản xuất kinh doanh đã tiếp t c được phát triển và đạt hiệu quả. 

+ HTX Yên Thành - Yên Phúc: Thành lập tháng 02/2017, thực hiện dự án 

chăn nuôi bò, hiện nay mới bắt đầu triển khai dự án, chưa có doanh thu. 

  HTX chăn nuôi Lùng Khoang - Xuân Mai: Thành lập tháng 3/2017, hiện 

nay bắt đầu chuẩn bị thực hiện phương án kinh doanh, chưa có doanh thu. 

+ HTX Xuân Mai: Thành lập tháng 12 năm 2015, HTX được thành lập dựa 

trên sự hợp nhất một số hộ kinh doanh cá thể, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật 

liệu xây dựng, dịch v  vận tải, dịch v  phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng… Do đã có 

nền tảng từ trước nên HTX đã đi vào hoạt động ổn định. Trong năm 2016, HTX đã 

mạnh dạn vay vốn, đầu tư mua thêm phương tiện, máy móc, mở rộng quy mô sản 

xuất kinh doanh, doanh thu đạt khá.  

+ HTX Nông - Lâm - Thương mại tổng hợp Trấn Ninh: Thành lập từ năm 

2003 đến năm 2007 được củng cố lại nhưng từ năm 2008 nhưng hoạt động chưa có 

hiệu quả cao. Năm 2015, HTX đã tổ chức Hội nghị tổ chức lại hình thức hoạt động 

theo Luật HTX năm 2012, hoạt động kinh doanh các ngành nghề: Dịch v  vật tư 

nông lâm nghiệp, sản xuất và nuôi trồng; hiện nay HTX đi vào hoạt động, cung 

ứng dịch v  cho các thành viên trong HTX và nhân dân trong khu vực. 
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  HTX tổng hợp Văn An: Hiện HTX mới đi vào hoạt động. Chưa có doanh 

thu nên chưa thể đánh giá mức độ hiệu quả. 

   HTX Hữu Lễ: Hiện HTX mới đi vào hoạt động. Chưa có doanh thu nên 

chưa thể đánh giá mức độ hiệu quả. 

  HTX Thành Tâm: Hiện HTX mới đi vào hoạt động. Chưa có doanh thu 

nên chưa thể đánh giá mức độ hiệu quả. 

- Trong 9 tháng 2018 thành lập được 02 HTX nông nghiệp 

  HTX Đại Phúc: Thành lập tháng 7/2018 có 8 thành viên, mới thành lập 

nên chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế. 

+ HTX Xứ Lạng: Thành lập tháng 7/2018 có 8 thành viên, mới thành lập 

nên chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế. 

2. Tình hình hoạt động của Tổ hợp tác nông nghiệp  

- Tổ hợp tác dùng nước: 27 tổ hợp tác, quản lý và khai thác các công thủy lợi 

ph c v  nước tưới tiêu trên địa bàn huyện, các tổ hợp tác hoạt động dựa và ngồn 

kinh phí hỗ trự thủy lợi phí của nhà nước  

* Đánh giá chung:  

- Về thành lập mới; tình hình hoạt động của các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn. 

Luật HTX năm 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX cùng với Thông tư số 

03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về 

đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX đã có hiệu lực thi 

hành tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho việc tổ chức thành lập và hoạt động 

của HTX. 

- Thuận lợi, khó khăn. 

  Năng lực nội tại của các HTX cả về vốn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, 

trình độ quản lý còn yếu và thiếu. Đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa năng động 

trong tổ chức sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, tìm kiếm thị trường, liên doanh, 

liên kết để tạo sức mạnh, nên chưa tạo được sự phát triển mạnh mẽ trong khu vực 

kinh tế này. 

  Thu nhập của các HTX còn thấp so với thu nhập của lao động ở các thành 

phần kinh tế khác nên không thu hút được lao động có tay nghề, có chuyên môn 

cao làm việc cho HTX. 

3. Về phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ở địa phƣơng  

Trong những năm qua, được chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng ph c 

v  sản xuất; ứng d ng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất triển khai có hiệu 

quả; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp đã 

góp phần tăng thêm sản phẩm nông sản hàng hóa, cải thiện đời sống của Nhân dân, 

thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Song, việc tiêu th  nông sản vẫn còn gặp 

nhiều khó khăn, sản phẩm sản xuất ra tiêu th  chưa ổn định, giá cả nông sản tăng, 

giảm bất thường.   
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Sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra trên địa bàn huyện chưa được sản xuất 

tập trung chở thành hàng hóa, một số sản phẩm có sản lượng khá cao như dong 

riềng, bí xanh, bí đỏ, ớt, thuốc lá, rau v  đông ...không được duy trì thường xuyên 

nên không ổn định thị trường tiêu th . Các sản phẩm chủ yếu qua khâu trung gian 

của các thương lái thu mua và mang đi tiêu th .  

Việc liên kết sản xuất gắn với tiêu th  nông sản của huyện còn hạn chế. Đến 

nay, trên địa bàn huyện cây thuốc lá được doanh nghiệp đầu tư ứng trước phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ kỹ thuật cho người sản xuất. 

Trên địa bàn huyện có Công ty cổ phần Ngân Sơn đầu tư, hỗ trợ nông dân 

các xã Yên Phúc, Bình Phúc, Tràng Phái trồng cây thuốc lá và bao tiêu sản phẩm 

cho người nông dân. Công ty cho ứng trước phân bón và hỗ trợ 100% giống, thuốc 

diệt trồi, kỹ thuật trồng, chăm sóc và sấy thuốc lá và thu mua sản phẩm theo giá cả 

thị trường. 

Việc tiêu th  sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện hiện nay được thực hiện 

dưới nhiều hình thức và nhiều kênh phân phối khác nhau, như thông qua hệ thống 

chợ, thông qua thương lái (Không hợp đồng), thông qua hợp đồng thương mại, 

thông qua hợp đồng liên kết giữa cung ứng vật tư nông nghiệp với tiêu th  sản 

phẩm (Các hợp tác xã, doanh nghiệp). Sản phẩm tiêu th  qua các chủ yếu là các 

sản phẩm sản xuất tại địa phương, manh mún, nhỏ lẻ do người nông dân làm ra và 

trực tiếp bán tại các chợ ph c v  nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, các sản phẩm loại này 

gồm rau, củ, thịt gia súc, gia cầm… Đối với nông sản tiêu th  thông qua thương lái 

chủ yếu là rau củ quả, dược liệu... 

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2018 

1. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ các tháng cuối năm  

Thường xuyên khảo sát, đánh giá, phân loại các hợp tác xã đã đăng ký kinh 

doanh theo Luật HTX năm 2012. Xây dựng Kế hoạch củng cố các HTX đang tạm 

ngừng hoạt động đi vào hoạt động, các HTX đang hoạt động thì tiếp t c hoạt động 

kinh doanh có hiệu quả hơn. Xây dựng phương án giải thể đối với các HTX không 

hoạt động kinh doanh, chỉ tồn tại mang tính hình thức và các HTX không có thể 

củng cố được. 

Xây dựng và phát triển các mô hình hợp tác xã, nhân rộng điển hình HTX 

tiên tiến.  

Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước theo ngành, theo địa bàn xã. Chỉ đạo, định 

hướng phát triển, kiểm tra, giám sát các tổ chức kinh tế tập thể, trên địa bàn huyện. 

2. Kiến nghị, đề xuất và giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các HTX 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn. 

2.1. Kiến nghị, đề xuất 

Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, thực thi công v  đối với cán bộ, 

công chức ph  trách lĩnh vực kinh tế tập thể. 

Triển khai thực hiện kịp thời các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của ngân sách 

Nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã, THT. 
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2.2. Giải pháp thực hiện 

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Luật 

HTX năm 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Hợp tác xã; 

Hướng dẫn các HTX đổi mới tổ chức, quản lý nhằm phát huy quyền làm chủ 

của các thành viên, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Xây dựng Kế hoạch 

tham dự các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức. Tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận với 

các hoạt động khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại, ứng d ng khoa học … 

Triển khai thực hiện có hiệu quả về các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối 

với kinh tế tập thể, kinh tế HTX. Vận d ng các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến 

khích phát triển, mở rộng sản xuất, đa dạng hoá ngành nghề. Hàng năm ngân sách 

bố trí hợp lý từ nguồn kinh phí sự nghiệp để hỗ trợ các HTX có khó khăn về vốn, 

cơ sở vật chất, mặt bằng sản xuất… 

Vận d ng các cơ chế chính sách của Nhà nước, tăng cường củng cố các 

HTX hiện đang hoạt động phát huy hiệu quả cao và ổn định vững chắc. 

Tiếp t c xây dựng phương án giải thể đối với các HTX đang ngừng hoạt động 

không còn có khả năng củng cố. 

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tích cực tham gia 

thành lập, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông 

lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng… ph c v  nhu cầu thiết yếu của nhân dân. 

Hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh theo hướng kinh doanh đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực. Đẩy 

mạnh sự liên kết, hợp tác giữa các THT, HTX với nhau; giữa THT, HTX với các 

thành phần kinh tế để ứng d ng các tiến bộ khoa học - công nghệ, tiêu th  nông sản, 

nâng dần năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. 

Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Triển khai thực hiện kịp thời các 

chính sách ưu đãi, hỗ trợ của ngân sách Nhà nước đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền nâng 

cao vai trò quản lý Nhà nước từ huyện đến cơ sở trong việc tiếp t c đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế hợp tác và kinh tế trang trại 9 

tháng đầu và phương hướng, nhiệm v  các tháng cuối năm 2018 trên địa bàn huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- Chi c c PTNT; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN và PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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