ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Số

Văn Quan, ngày

tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Kiểm tra
hoạt động của các Hợp
kết quả thực hiện
các chính sách được hỗ trợ của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện năm 2022
Căn cứ Nghị định 193/2013/NĐ
ngày 21/11/2013 của Chính hủ
định chi tiết một số Điều của Luật Hợp tác xã
Căn cứ Nghị quyết số
Văn Quan về mục tiêu, nhiệm vụ
n ninh năm 2022

HĐND
ế hoạch phát triển inh tế

của Đ
huyện
ã hội, uốc phòng

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ
của UBND huyện Văn
phê duyệt Đề án xây dựngvà phát triển inh tế tập thể giai đoạn 2021
Căn cứ hương trình hoạt động năm 2022 về công tác quản lý Hợp tác xã
trên địa bàn huyện. UBND huyện Văn Quan xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình
hoạt động của các Hợp tác xã
trên địa bàn huyện năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Mục đích
Đánh giá tình hình hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn
huyện; đặc biệt là các Hợp tác xã nông nghiệp tại các xã đã được công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022; iệc
lựa chọn mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc hương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm 2022. Từ đó chỉ ra những kết quả đạt được, những
hạn chế, nguyên nhân, khuyết điểm cần khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ
đạo; để đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả, kịp thời tháo
gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện tại cơ sở.
Đánh giá việc thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi của
Nhà nước đối với Hợp tác xã để xây dựng kế hoạch hỗ trợ
Hợp tác xã hoạt
động phát huy được hiệu quả.
2. Yêu cầu
Trong quá trình kiểm tra phải khách quan, toàn diện, không gây ảnh hưởng
đến hoạt động của các ợp tác xã, cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
NỘI

KIỂM

Đánh giá tình hình hoạt hoạt động thực chất của của các Hợp tác xã
nghiệp trên địa bàn, các HTX tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn

mới; đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới để từ đó nắm được những thuật lợi,
khó khăn trong hoạt động của các Hợp tác
Tình hình hoạt động của các Hợp tác xã đã được hưởng các chính sách hỗ
trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với ợp tác xã.
Kiểm tra tình hình hoạt động của các Hợp tác xã đã được hỗ trợ đưa trí
thức trẻ về làm việc.
Đối với
Hợp tác xã hoạt động yếu kém và ngừng hoạt động làm rõ
nguyên nhân và tìm giải pháp cụ thể hỗ trợ, hướng dẫn các Hợp tác xã điều chỉnh
phù hợp; Hợp tác xã ngừng hoạt động lâu ngày, không hoạt động, hoạt động không
hiệu quả vận động, hướng dẫn tự giải thể hoặc hỗ trợ chuyển sang loại
Trường hợp không tự giải thể thì hướng dẫn thực hiện thủ tục giải thể
bắt buộc theo quy định.
PHẠM VI, PHƯƠNG THỨC, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1. Phạm vi: Kiểm tra trực tiếp c

Hợp tác xã trên địa bàn huyện

2. Phương thức, đối tượng kiểm tra
ợp

Thông qua báo cáo của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

của

Kiểm tra trực tiếp tại các xã trên địa bàn huyện về tình hình hoạt động của
ợp
thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn
Hợp tác
đã được hưởng các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với ợp tác xã
Kiểm tra phương án sử dụng lao động đối với các Hợp tác xã đề nghị hỗ trí
thức trẻ về làm việc.
IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
Lãnh đạo UBND huyện.
hòng chuyên môn của huyện:
Kế hoạch, Nông nghiệp
nh tế
Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường
ịch vụ nông
nghiệp huyện.
Một số cơ quan, đơn vị khác có liên quan
V. THỜI GIAN KIỂM TRA
Thời gian dự kiến bắt đầu từ quý I/2022 (thời gian, địa điểm, chương trình
kiểm tra sẽ có thông báo sau)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các
xây dựng chương trình kiểm tra; ổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định.
an đơn vị trong thành phần Đoàn kiểm tra sắp xếp công

việc, tham gia giám sát theo kế hoạch.
3. Đề nghị UBND các xã,
Hợp tác xã trên địa bàn huyện chuẩn bị các
nội dung để Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.
đây là Kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động của các Hợp tác xã
địa bàn huyện Văn Quan./.
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