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KẾ HOẠCH
Phát triển các mô hình kinh tế hợp tác năm 2021
Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2020 của Ban Thường vụ
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung
ương Hội Nông dân Việt Nam (Khoá VII) về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia
phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025”;
Căn cứ Chương trình hành động số 06-CTr/TU, ngày 29/6/2021 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh An Giang về phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với tổ chức sản
xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng chủ lực tỉnh An Giang giai đoạn
2021 – 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 181/KH-UBND, ngày 08/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển
kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Kế hoạch số 249/KH-UBND, ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2021;
Thực hiện Chương trình phối hợp số 02/CTPH-SNN-HNDT, ngày 31/5/2021
giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở Nông nghiệp & PTNT giai đoạn 2021 – 2025 và Kế
hoạch phối hợp số 206 206-KHPH/SNN-HNDT, ngày 04/8/2021 giữa Hội Nông
dân tỉnh và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn năm 2021;
Thực hiện chương trình phối hợp số 01/CTPH-HNDT-LMHTX, ngày
18/01/2021 giữa Hội Nông dân tỉnh với Liên minh Hợp tác xã năm 2021.
Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển các mô hình kinh tế hợp tác
năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế hợp tác (KTHT), hợp tác xã (HTX), Liên hiệp
hợp tác xã cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất
lượng hoạt động của mô hình KTHT, HTX và xác định dịch vụ cốt lõi của từng mô
hình.
Tăng cường năng lực của các tổ chức KTHT, HTX nhằm phát huy hơn nữa vai
trò liên kết, hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng địa phương; tăng cường năng
lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân trong điều kiện
cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; góp phần thúc
đẩy KTHT, HTX phát triển bền vững, thực hiện thành công nhiệm vụ “Tái cơ cấu
ngành Nông nghiệp” và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang giai
đoạn 2021 – 2025.
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và triển khai, kịp thời các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về KTHT, HTX nhằm giúp cho cán bộ, hội
viên nông dân, nông dân giỏi, doanh nhân nông thôn, tổ trưởng, tổ phó mô hình
KTHT; Chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; thành viên Hội đồng quản trị hợp tác xã
nông nghiệp và các tổ chức, cá nhân (hoạt động theo Luật HTX năm 2012 và Nghị
định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác).
II. NỘI DUNG:
1. Nội dung hoạt động:
- Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác và phát triển 10% trên
tổng số Tổ hợp tác năm 2020 (80 – 100 Tổ hợp tác) và các Tổ hợp tác đã có địa chỉ
cần thành lập theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Đồng thời,
nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hợp tác.
- Rà soát, đánh giá các Tổ hợp tác, CLB.ND đang hoạt động trên địa bàn, giải
thể những Tổ hợp tác, CLB.ND hoạt động không hiệu quả.
- Củng cố nâng chất CLB.ND thành CLB.ND giỏi hoặc Hội quán nông dân.
- Đào tạo các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Nghị định 77/2019/NĐ-CP
ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các
chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX nông nghiệp; vận động lực lượng cán
bộ hội viên nông dân tham gia xây dựng các chi, tổ, hội nghề nghiệp trong hợp tác
xã; lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong HTX nông nghiệp; quy trình vận động,
thành lập, đăng ký HTX; xây dựng Điều lệ HTX và giới thiệu các chương trình Tập
đoàn Lộc Trời thực hiện chuỗi liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm với các HTX
nông nghiệp.
- Thành lập thí điểm 01 HTX doanh nhân nông thôn trên cơ sở từ các thành viên
câu lạc bộ doanh nhân nông thôn.
- Tổ chức 02 chuyến tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình KTHT ngoài
tỉnh (khi tình hình dịch bệnh COVID -19 đã ổn định).
2. Thời gian thực hiện:
- Tháng 8 - 9/2021: Hướng dẫn và hỗ trợ Hội Nông dân 11 huyện, thị, thành rà
soát các Tổ hợp tác đang hoạt động trên địa bàn và thành lập mới 38 Tổ hợp tác (có
danh sách kèm theo).
- Tháng 10/2021: Tập huấn cho các Tổ trưởng tổ hợp tác, sáng lập viên.
- Tháng 10 - 11/2021: Thành lập HTX doanh nhân nông thôn và đăng ký đi vào
hoạt động (có kế hoạch kèm theo).
- Tháng 11/2021: Tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình KTHT ngoài tỉnh.
- Tháng 11/2021: Khảo sát nhu cầu thành lập thành lập tổ hợp tác năm 2022 và
đánh giá phân loại cuối năm.
- Tháng 12/2021: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động các mô hình KTHT năm
2021 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Nguồn kinh phí thực hiện:
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Nguồn ngân sách theo Kế hoạch 181/KH-UBND, ngày 08/4/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc Triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ
phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao Ban Kinh tế và Xã hội - Hội Nông dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ
Hội triển khai và xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động. Đồng thời phối hợp
với các đơn vị tham mưu liên quan thực hiện tốt kế hoạch đề ra. Báo cáo Thường
trực Hội Nông dân tỉnh và các ngành có liên quan.
2. Hội Nông dân các huyện, thị, thành chủ động tham mưu, tập hợp cán bộ, hội
viên nông dân, tạo điều kiện tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch phù hợp với tình
hình, điều kiện địa phương. Báo cáo định kỳ về Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh
(qua Ban Kinh tế - Xã hội).

Nơi nhận:
- Sở Kế hoạch & Đầu tư An Giang;
- Sở NN&PTNT;
- Liên minh HTX;
- Hội Nông dân huyện, thị, thành;
- BTV Hội Nông dân tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
Người ký: Lê Hùng
Cường
Cơ quan: Hội Nông dân,
Tỉnh ủy An Giang
Thời gian ký: 10.08.2021
14:02:05 +07:00

Lê Hùng Cường
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DANH SÁCH
Tổ hợp tác thành lập tại những vùng trọng điểm
sản xuất lúa, rau màu và cây ăn trái
STT
HUYỆN
I
Tân Châu

XÃ
Vĩnh Hòa
Tân Thạnh

II

III

IV
V

VI
VII

DIỆN TÍCH (ha)

LOẠI CÂY TRỒNG

50
149

Cây ăn trái
Rau màu

DT nhỏ lẻ
DT nhỏ lẻ

Cây ăn trái
Rau màu

An Phú
An Cư
Văn Giáo
Tân Lợi
An Cư

20
30
150
50
50

Khoai mì
Khoai mì
Khoai mì
Khoai mì
Cây ăn trái

Khánh Hòa

40

Rau màu

Chợ Vàm
Phú Bình
Long Hòa
Phú Hiệp
Chợ Vàm
Phú Bình
Hòa Lạc

18,5
30
15
13
18,5
30
10

Cây ăn trái
Rau dưa
Cây ăn trái
Cây ăn trái
Cây ăn trái
Rau dưa
Cây ăn trái

Vĩnh Gia

Cả xã

Cây bắp

Hòa An
Hòa Bình
Long Kiến
Mỹ Hiệp
Tấn Mỹ

250
240
1.627
1.100
1.000

Lúa
Cây ăn trái
Cây ăn trái
Cây ăn trái
Cây ăn trái

Vĩnh Lộc
Phú Hữu
Phú Hữu

200
400
200

Lúa
Cây ăn trái
Rau Màu

Thoại Sơn

Tịnh Biên

Châu Phú
Phú Tân

Tri Tôn
Chợ Mới

VIII An Phú

Ngoài ra, tại 15 xã trên toàn tỉnh chưa có Tổ hợp tác hoạt động (mỗi xã thành lập 01 THT),
cụ thể:
- Thị xã Tân châu: 7 xã (Phú Lộc, Vĩnh Xương, Tân An, Long An, Châu Phong, Phú Vinh,
Lê Chánh); An Phú: 01 xã (Phước Hưng);
- Huyện Tri Tôn: 01 xã ( Lê Trì);
- Huyện Châu Thành: 03 xã (Cần Đăng, Bình Hòa, Vĩnh Lợi);
- Huyện Chợ Mới: 02 xã (Mỹ Hiệp, Mỹ An);
- Huyện Thoại Sơn: 01 xã (Thoại Giang).
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