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BÁO CÁO
Kết quả giám sát của Ban kinh tế - xã hội 

Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp cuối năm 2022

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 
2015; Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Hội 
đông nhân dân vê chương trình giám sát năm 2022 của Hội đông nhân dân 
(HĐND) huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -  2026;

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã ban hành Quyết định số 45/QĐ- 
HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành chương trình giám sát của 
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2022, đồng thời ban hành Kê hoạch sô 
17/KH-HĐND ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ban Kinh tế - xã hội (KT- XH) 
giám sát trước kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm 
kỳ 2021 -  2026 cùng với đê cương chi tiêt giám sát theo nội dung Kê hoạch đê 
ra, với kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. NHẬN XÉT CHƯNG •
Đoàn giám sát Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận 

công tác chuẩn bị chu đáo của các đơn vị khảo sát gồm (Hợp tác xã Ben Bà chi 
xã Lê Trì; Hợp tác xã nông nghiệp 0  Lâm) và đơn vị giám sát: Phòng Nông 
nghiệp và phát triển Nông thôn huyện gửi văn bản báo cáo trước khi Đoàn đến 
làm việc (Bảo cáo sổ 300/BC-PNN&PTNT ngày 29/9/2022 và báo cáo sổ 368 
/BC-PNNPTNT ngày 26/10/2022). Nhìn chung các đơn vị đã gửi văn bản báo 
cáo trước khi Đoàn đến làm việc, các báo cáo của các đơn vị khảo sát cơ bản 
đảm bảo các nội dung theo đề cưong kể hoạch đề ra. Đại diện từng đơn vị khảo 
sát, giám sát đã trình bày ngắn gọn kết quả thực hiện các nội dung có liên quan 
đến tình hình hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại các buổi khảo sát, giám sát, các thành viên trong Đoàn và đơn vị chịu 
sự khảo sát, giám sát đã cởi mở, trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc, làm rỗ các nội 
dung có liên quan. Qua khảo sát, giám sát Đoàn ghi nhận những kết quả đạt 
được như sau:

1. Đối với các đơn vị khảo sát
1.1 Hợp tác xã Bến Bà chi xã Lê trì
Được thành lập từ 27/11/2018, ban đầu có 34 thành viên tham gia, quy 

mô diện tích sản xuất ban đầu 56 ha, số vốn ban đầu 700 triệu đồng đến nay số 
thành viên tham gia tăng 36 thành viên, quy mô diện tíhc sản xuất tăng lên 100 
Ha, số vốn tăng lên 800 triệu đồng. Nhìn chung, Họp tác xã Đã nhận được sự
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quan tâm hồ trợ của liên minh Hợp tác xã tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Hội nông 
dân huyện, được tiếp cận nguồn vốn vay từ nguồn quỹ hỗ trợ Hội nông dân tỉnh 
An Giang (650 triệu đồng). Các thành viên Hợp tác xã thường xuyên trao đổi kỹ 
thuật chiêt cành, ghép măt, kích thích ra hoa, đậu quả, thực hiện tốt các biện 
pháp an toàn sản phẩm trước khi thu hoạch.

Là Hợp tác xã chuyên trồng các loại xoài như Cát Hòa lộc, xoài ba màu, 
xoài Đài Loan, trong đó có 11 hộ trồng xoài (diện tích 20 Ha) theo tiêu chuẩn 
VietGap (đã được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn Vietgrap vào ngày 29/3/2019), 
đã có thương hiệu, mã code, mã vùng sản xuất để tiếp cận được thị trường Mỹ 
(xuất khẩu). Các thành viên Hợp tác xã được giới thiệu mua vật tư nông nghiệp 
thanh toán vào cuôi vụ đông thời được giới thiệu liên kết vói các doanh nghiệp 
đảm bảo on định đầu ra cho sản phẩm.

1.2 Hợp tác xã Nông nghiệp Ô Lâm
Được thành lập từ 04/9/2020, ban đầu có 16 thành viên tham gia, quy mô 

diện tích sản xuât 127,8 ha, sô vôn điêu lệ là 150 triệu đông. -Nhìn chung, Hợp 
tác xã đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của liên minh Họp tác xã tỉnh, Phòng 
Nông nghiệp và Hội nông dân huyện trong chuyển giao kỹ thuật, khoa học công 
nghệ và tỉa cây, ghép cành, cây giống.... Các thành viên Họp tác xã thường 
xuyên trao đổi kỹ thuật chiết cành, ghép mắt, kích thích ra hoa, đậu quả, thực 
hiện tốt các biện pháp an toàn sản phẩm trước khi thu hoạch.

Hoạt động sản xuất kinh doanh gồm: Trồng cây ăn trái và các hoạt động 
dịch vụ trồng trọt (phun thuốc bảo vệ thực vật; phòng chống sâu bệnh; kích thích 
tăng trưởng cho cây trồng.

2. Đối vói giám sát
Tổ chức thực hiện triển khai tốt cho các xã thị, trấn trên địa bàn huyện các 

văn bản về quy định, hướng dẫn, các chủ trương, chính sách từ trung ương đến 
Tỉnh, huyện về phát triến kinh tế tập the trong đó trọng điếm là Hợp tác xã, các 
tổ họp tác thuộc lĩnh vực Nông nghiệp.

Tham mưu Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, họp 
tác xã của huyện cùng bộ phận Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo để tăng 
cường lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời công tác phát triển kinh tế tập thế trên địa bàn 
huyện.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn yêu cầu đon vị chịu sự khảo sát, giám sát bổ 
sung vào báo cáo các nội dung đề xuất kiến nghị và các nội dung khác có liên 
quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của Đoàn giám sát, thời gian để đơn vị 
hoàn chỉnh báo cáo gửi lại cho Đoàn giám sát Ban Kinh tế - xã hội HĐND 
huyện.



II. KẾT QUẢ CỤ THẺ VÈ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. SỐ lượng, doanh thu, lợi nhuận bình quân của các hợp tác xã nông 
nghiệp trên địa bàn huyện

1.1. Số ỉượng Hợp tác xã nông nghiệp
- Tổng số Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện là 22 Hợp tác xã. 

Trong đó:
+ Đang hoạt động: 20 họp tác xã (có 17 Hợp tác xã hoạt động có hiệu

quả).
+SỐ lượng ngừng hoạt động: 02 Hợp tác xã.
1.2. Doanh thu bình quân của một Hợp tác xã: 2.774 triệu đồng/năm.
1.3. Lợi nhuận bình quân: 123 triệu đồng/năm
2. Kết quả giải quyết việc làm cho lao động nông thôn của các Hợp

tác xã
- Số lượng thành viên của Họp tác xã: 532 người (thành viên mới tham 

gia là 39 người).
-Số lao động làm việc thường xuyên : 575 người (số lao động mới 20 

người).
+SỐ lao động là thành viên của Họp tác xã: 351 người (có 21 thành viên 

rút khỏi Hợp tác xã).
3. Kết quả trỉển khai các chương trình chính sách hỗ trơ phát triển 

Họp tác xã
3.1. Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lựce  a c 5  «

TỔ chức 05 lóp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật, phần mềm 
chuyển đổi số; tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cho nông dân; đào tạo quản 
lý xây dựng phương án kinh doanh cho các Hợp tác xã.

Thành lập 01 câu lạc bộ thành viên Họp tác xã Lộc Phát 1.
3.2. Chính sách đất đai
Thực hiện các quy định về ưu đãi đất đai đối với Họp tác xã nói chung 

còn chậm do các Hợp tác xã chưa chủ động hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Mặt 
khác do quỹ đất của địa phương còn hạn chế nên việc triển khai thực hiện chính 
sách hỗ trợ về đất đai cho các Họp tác xã trên địa bàn huyện chưa thực hiện 
được.

3.3. Các chính sách khác
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã hỗ trợ các họp tác 

xã tiếp cận một số chương trình chính sách khác như: Chính sách hỗ trợ lãi suất 
vốn vay (hỗ trợ ưu đãi cho các thành viên Họp tác xã); chính sách hỗ trợ xây 
dựng; cấp giấy chứng nhận sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGap (hỗ trợ cấp 
mã vùng trồng cho Họp tác xã Nông nghiệp 0  Lâm; Ben bà chi); Chính sách hồ 
trợ thành lập mới Hợp tác xã Nông nghiệp như hỗ trợ chi phí tuyên truyền vận
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động tham gia là thành viên hợp tác xã; công tác tổ chức Hội nghị thành lập; hỗ 
trợ đăng ký các hoạt động kinh doanh, cấp con dấu. Mức hỗ trợ tối đa theo quy 
định 18,780 triệu đồng, không có quy định định mức tối thiểu.

III. KIÉN NGHỊ CỦA CÁC ĐƠN VỊ KHẢO SÁT, GIÁM SÁT
1. Kiến nghị của các đon vị khảo sát
Sớm thi công đường vào Họp tác xã Bến bà chi tạo điều kiện thuận lợi 

hơn cho xã viên Họp tác xã vận chuyển nông sản sau thu hoạch.
Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương cho Ban Quản trị, Ban giám đốc 

và các nhân viên khác trong Họp tác xã.
Hỗ trợ chuyến đổi từ giấy chứng nhận lâm nghiệp sang giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất nông nghiệp
Hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp có uy tín, đảm bảo ổn định đầu ra 

cho xã viên Họp tác xã nông nghiệp 0  Lâm. Giới thiệu các sản phẩm đạt chuẩn 
đi vào hệ thống siêu thị (Bách hóa xanh, CoopMart...) để chủ động tiếp cận thị 
trường nội địa tránh rơi vào tình trạng bấp bênh và quá phụ thuộc vào thị trường 
Trung Quốc.

Hướng dẫn các điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để thúc đẩy 
Họp tác xã phát triển

Hỗ trợ xây dựng trụ sở; nhà kho và các trang thiết bị cần thiết khác phục 
vụ phát triển thông qua mạng thông tin điện tử nhằm giới thiệu, quãng bá sản 
phấm cũng như các hoạt động kinh doanh khác của các Hợp tác xã.

2. Kiến nghị của đơn vị chịu sự giám sát
Đề xuất ủy  ban nhân dân huyện tăng cưòng chỉ đạo các xã, thị trấn thực 

hiện tuyên truyền pho biến kiến thức pháp luật về Luật Họp tác xã năm 2012 
nhằm nâng cao nhận thức của địa phương và người dân về loại hình kinh tế tập 
thể, Họp tác xã. Tăng cường mời gọi các doanh nghiệp vào liên kết với các họp 
tác xã từ sản xuất đến tiêu thụ sản phấm tạo chuỗi giá trị ngành hàng cho Họp 
tác xã, tố hợp tác. Kiến nghị với các ngành, cấp có liên quan đến xây dựng cơ 
chế chính sách hỗ trợ về chi phí, nhân sự cho các Hợp Tác xã, Tổ hợp tác có các 
sản phẩm OCOP nhằm tạo động lực cho các tổ chức kinh tế tập thể tham gia xây 
dựng nhãn hiệu hàng hóa đặc trưng, đặc thù của địa phương.

Kiến nghị các ngành có liên quan như Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Phòng 
Tài chính -  kế hoạch huyện và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần duy trì và 
phát triển hơn nữa việc phối họp thực hiện nhiệm vụ nhằm hỗ trợ kịp thời cho 
địa phương trong việc củng cố và phát triến Họp tác xã.

IV. KIẾN NGHỊ CƯA ĐOÀN GIÁM SÁT
Qua giám sát, Đoàn giám sát kiến nghị một số vấn đề sau:

1. Đối với các Hợp tác xã Nông nghiệp
Chủ động lựa chọn nhân sự có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn 

tham gia vào Ban Quản trị, Ban giám đốc; Ke toán, kiếm soát viên và các vị trí 
cần thiết khác.
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Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường để ổn định đầu ra sản phẩm. 
Chủ động, thường xuyên giữ mối liên hệ trao đổi thông tin với các cơ quan, ban 
ngành huyện, tỉnh có liên quan, đặc biệt là chính quyền địa phương đế được hỗ 
trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời khi cần thiết.

Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn quy định, giữ 
uy tín trong liên kết với các doanh nghiệp, tránh tình trạng chạy theo lợi nhuận 
trước mắt phá vỡ hợp đồng liên kiết khi được các cơ quan, ban ngành giới thiệu 
ký kết hợp tác liên kết.

Xây dựng thương hiệu; Thiết lập Website riêng để giới thiệu, trưng bày và 
quãng bá sản phẩm, giới thiệu các hoạt động của Hợp tác xã; Đa dạng sản phâm 
để hạn chế rủi ro trên thị trường tiêu thụ.

Thực hiện tốt các chế độ báo cáo về tình hình hoạt động và các báo cáo tài 
chính định kỳ theo quy định.

2. Đối với ủy ban nhân dân các xã, thỉ trân (có Hơp tác xã Nông 
nghiệp hoạt động).

Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các Hợp tác xã phát triển, đặc biệt là 
hệ thống cơ sở hạ tầng: Giao thông, quỹ đất, thủy lợi, quy hoạch vùng...

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các Hợp tác xã trên địa bàn 
theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thường xuvên tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về Luật Hợp tác 
xã năm 2012 nhằm nâng cao nhận thức của người dân về loại hình kinh tế tập 
thể, Họp tác xã.

Thông tin nhanh các nguồn vốn hỗ trợ khi được cấp có thẩm quyền triển 
khai nhằm tranh thủ sự ủng hộ về tài chính giúp cho các Họp Tác xã phát triển 
và hoạt động có hiệu quả.

3. Đối vói Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện
Thường xuyên hỗ trợ, tiếp tục chuyển giao khoa học kỹ thuật, chú trọng 

phát triển Họp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.
Phát huy vai trò là cầu nối gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong 

phát triển chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phấm cho các Hợp tác xã 
Nông nghiệp.

Tham mưu ủy ban nhân dân huyện, thường xuyên kiểm tra, kịp thời đề 
xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn cho các Hợp tác xã.

4. Đối với ủy ban nhân dân huyện
Sớm phân bổ nguồn vốn thi công tuyến đường vào Hợp tác xã Bến bà chi 

theo danh mục kế hoạch vốn năm 2022.
Tăng cường mời gọi các doanh nghiệp để thực hiện chuỗi liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm
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Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm 
nhiều hơn nữa đến tình hình hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp để Kinh 
tế tập thể mà trọng tâm là Hợp tác xã phát huy được vai trò của mình, đóng góp 
tích cực vào sự phát triển kinh tế chung của toàn huyện.

5. Đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang
Cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các Hợp tác xã Nông nghiệp trên 

địa bàn huyện Tri Tôn được tiếp cận các chính sách, các nguồn vốn ưu đãi phát 
triển sản xuất (chủ yếu là các hợp tác xã mới thành lập), nâng cao hiệu quả hoạt 
động đồng thời hỗ trợ, kết nối đế hợp tác xã phát triến.

Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân 
lực phục vụ cho việc phát triến của Hợp tác xã , Liên hiệp Họp tác xã trên địa 
bàn huyện Tri Tôn.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát của Ban KTXH HĐND huyện trước 
kỳ họp cuối năm 2022./.

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủv;
- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban KT-XH, HĐND huyện;
- Các đơn vị có Hên quan;
- Lưu: VT.
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