
 UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

   HUYỆN CAO LỘC                                       Độc lập -Tự do -Hạnh  phúc 

 

  Số:         /UBND-TCKH                           Cao Lộc, ngày       tháng  6  năm 2020 
    Vv góp ý dự thảo Văn bản của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện giải pháp phát triển kinh tế 

  tập thể, hợp tác xã; nâng cao năng lực hiệu quả 

hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

 Thực hiện Công văn số 217/SKHĐT-DNKTTT ngày 21/02/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý dự thảo Văn bản của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao 

năng lực hiệu quảhoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2020. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ủy ban nhân 

dân huyện Cao Lộc cơ bản nhất trí với những nội dung trong bản dự thảo và có ý kiến 

như sau: 

-  Năm 2019 trên địa bàn huyện Cao Lộc thành lập được 02 HTX với 14 thành 

viên; thành lập 01 THT với trên 10 thành viên. Dự kiến năm 2020 trên địa bàn huyện 

Cao Lộc phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã số lượng cụ thể: 

+ Số hợp tác xã thành lập mới: 2 – 3 hợp tác xã; số lượng thành viên mới 

tham gia hợp tác xã là khoảng 25 người. 

+ Số Tổ hợp tác thành lập mới: 2 – 3 tổ hợp tác; số lượng thành viên mới 

tham gia hợp tác xã là khoảng 25 - 30 người. 

+ Số hợp tác xã được hỗ trợ tham gia và thực hiện thủ tục đề nghị hỗ trợ đầu 

tư theo quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

HĐND tỉnh: Khoảng 05 hợp tác xã; số hợp tác xã được hỗ trợ làm thương hiệu sản 

phẩm, ứng dụng công nghệ cao: 02 hợp tác xã; đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh 

đạo, thành viên hợp tác xã là: 21 hợp tác xã (tùy theo số lượng HTX có nhu cầu). 

- Từ số liệu thực tế về thành lập HTX và THT của huyện Cao Lộc như trên 

tính trung bình cho 11 huyện, thị thì số liệu tại bản dự thảo là thành lập 95 tổ hợp 

tác; số lượng thành viên mới tham gia hợp tác xã là 600 người trở lên, số thành 

viên mới tham gia tổ hợp tác là 1.024 người là quá cao, vậy UBND huyện Cao Lộc 

có ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét lại số liệu trên. 

UBND huyện Cao Lộc tham gia ý kiến với nội dung như trên, đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tổng hợp theo quy định./.  

                             
Nơi nhận:                                                                                         KT. CHỦ TỊCH 

 - Như trên;                                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 

 - CT, PCT UBND huyện; 

 - C, PVP; 

 - Phòng TCKH;        

 - Lưu: VT. 

 

                                                                        

                                                                                       Hoàng Mạnh Cường 
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