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BÁO CÁO
Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

6 tháng đầu năm 2022                                           

Thực hiện công văn số 1767/UBND-VP ngày 20/6/2022 của Văn phòng 
UBND tỉnh Hải Dương về việc báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp 
tác xã 6 tháng đầu năm 2022. UBND huyện Gia Lộc báo cáo cụ thể như sau:

1. Tình hình phát triển kinh tế tập thể 6 tháng đầu năm 2022:
Tổng số HTX tính đến tháng 6 năm 2022 trên địa bàn huyện có 38 HTX, 

trong đó 6 tháng đầu năm 2022 không có HTX thành lập mới.
Tổng số thành viên HTX : 10.300 thành viên, trong đó số thành viên mới 

là 250 thành viên, số thành viên ra khỏi HTX là 156 thành viên.
Tổng số lao động thường xuyên trong HTX là 670 người.
Doanh thu bình quân của HTX 57 triệu đồng, trong đó doanh thu của 

HTX với thành viên là 50 triệu đồng. Lãi bình quân một HTX là : 74 triệu đồng. 
Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX: 4,5 triệu đồng.

(Chi tiết có Phụ lục đính kèm)
Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2022, các HTX nhất là các HTX nông 

nghiệp đã triển khai, thực hiện tốt các khâu dịch vụ; thực hiện tốt việc quy hoạch 
đồng ruộng. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khắc phục những 
hạn chế, yếu kém để nâng cao chất lượng hoạt động và nâng cao giá trị thu nhập 
cho HTX. Tập trung khai tác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo sự 
chuyển biến tích cực trong kinh tế tập thể, góp phần quan trọng trong việc thực 
hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống của xã 
viên và nhân dân. 

Tuy nhiên, hoạt động của một số HTX còn nhiều hạn chế. Các HTX chủ 
yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, có quy mô nhỏ, khó khăn về 
nguồn vốn, nguồn nhân lực. Mức độ tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh chưa 
cao, số lượng HTX có lãi tăng nhưng mức lãi còn ít,  lợi ích HTX mang lại cho 
thành viên chưa nhiều. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ 
chuyên môn còn nhiều bất cập, thiếu ổn định. Đa số chưa qua đào tạo, đào tạo 
lại có hệ thống. Hoạt động của các HTX còn thiếu gắn bó với nhau, chưa có sự 
liên kết hệ thống cả về kinh tế, xã hội và tổ chức. Phần lớn các HTX chưa chủ 
động trong việc tìm kiếm đối tác liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh 
nghiệp dẫn đến rủi ro trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nhận thức của một số 
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cán bộ, đảng viên, thành viên HTX và vai trò, vị trí HTX trong phát triển kinh tế 
- XH ở địa phương còn hạn chế, chưa được quan tâm đúng mức.

2. Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể 6 tháng cuối năm 2022
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về 
phát triển kinh tế tập thể. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền pháp luật về HTX, 
thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các 
HTX phát triển vững mạnh.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể, thay đổi trong 
phương thức quản lý để phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - XH 
của địa phương. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các 
HTX trên địa bàn huyện.

3. Kiến nghị, đề xuất:
Đề  nghị cấp trên quan tâm, hàng năm bố trí dành nguồn kinh phí hỗ trợ 

các HTX để cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng; hỗ trợ giống, vốn cho các HTX.
Tiếp tục mở các lớp tập huấn để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX.
Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng 

đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Gia Lộc./.

Nơi nhận:
- VP UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT-TCKH

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Sáng
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