
UBND HUYỆN TU MƠ RÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

P. TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Số:                    Tu Mơ Rông, ngày      tháng     năm 2022 

BÁO CÁO 

Báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện xây dựng,  

phát triển hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn huyện 

  

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 22/3/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tu Mơ Rông về việc kiểm tra thực trạng hoạt động của HTX trên địa bàn 

huyện; 

Căn cứ Thông báo số 27/TB-VP ngày 30/3/2022 về thời gian kiểm tra thực 

trạng hoạt động của HTX, mô hình thôn điểm Nông thôn mới tại xã Đăk Rơ Ông; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 74/TB-VP 

ngày 27/4/2022; 

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tu Mơ Rông báo cáo tình hình, tiến độ 

triển khai thực hiện xây dựng, phát triển hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn huyện 

trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

 Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế 

hoạch số 121/KH-UBND  ngày  18/03/2022 về việc triển khai kiểm tra, rà soát, 

tái cơ cấu, thành lập Hợp tác xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; Kế hoạch số 

128/KH-UBND ngày 22/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc 

kiểm tra thực trạng hoạt động của HTX trên địa bàn huyện và tham mưu UBND 

huyện chỉ đạo UBND các xã thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể xã. 

Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có UBND xã Ngọc Yêu gửi Quyết định 

thành lập BCĐ phát triển KTTT cấp xã về phòng Tài chính – Kế hoạch và tiến 

hành việc triển khai kiểm tra, rà soát, tái cơ cấu, thành lập Hợp tác xã trên địa bàn 

huyện tại xã Đăk Rơ Ông. Kết quả làm việc tại xã Đăk Rơ Ông: UBND xã Đăk 

Rơ Ông thống nhất tiến hành giải thể tự nguyện đối với Hợp tác xã Nông - Lâm 

nghiệp - Dịch vụ và Thương mại Đăk Rơ Ông (Lý do: HTX họat động không hiệu 

quả). Hiện nay, UBND xã Đăk Rơ Ông đang tiến hành việc tổ chức tuyên truyền, 

vận động người dân, hộ kinh doanh, CBCC...tham  gia  thành  viên HTX để tiến 

hành thành lập mới HTX kiểu mới trên địa bàn xã. 

Phòng Tài chính – Kế hoạch sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch làm việc với 

UBND các xã còn lại về nội dung này. Thời gian hoàn thành trong tháng 5. 

 Trên đây là báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện xây dựng, phát 

triển hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn huyện trên địa bàn huyện của Phòng Tài 

chính và Kế hoạch huyện kính trình UBND huyện biết, cho ý kiến chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                          
- UBND huyện (b/c); 

- Lưu TCKH. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

Nguyễn Đức Hạnh 
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