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               Đức Thọ, ngày 02 tháng 7 năm 2020 

 
           Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT. 

 

 Thực hiện Văn bản số 1301/SNN-PTNT, ngày 26/6/2020 của sở Nông nghiệp & 

PTNT về việc đề nghị báo cáo làm rõ kết quả xếp loại HTX nông nghiệp năm 2019 

và kết quả xử lý HTX ngừng hoạt động. Ủy ban nhân dân huyện rà soát, tổng hợp 

như sau: 

 1. Báo cáo làm rõ kết quả xếp loại HTX nông nghiệp năm 2019  

 Nguyên nhân có sự chênh lệnh về tổng số hợp tác xã nông nghiệp và số HTX 

ngừng hoạt động giữa kết quả xếp loại HTX nông nghiệp năm 2019 só với kết quả 

năm 2018 là do quy định đánh giá xếp loại HTX giữa Thông tư 09/2017/TT-

BNNPTNT ngày 14/4/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Quyết định số 

54/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về cách thức rà soát, 

chấm điểm khác nhau nên kết quả phân loại khác nhau dẫn đến số liệu tổng hợp 

chênh lệch. 

 2. Báo cáo kết quả xử lý HTX nông nghiệp đã ngừng hoạt động chờ giải thể 

hoặc hoạt động không đúng bản chất theo Luật HTX năm 2012 theo yêu cầu tại Văn 

bản số 1025/UBND-NL3 ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 16/01/2020 của Ban chỉ đạo đổi mới và phát 

triển kinh tế tập thể tỉnh (Cụ thể có biểu kèm theo). 

 Trên đây là báo cáo kết quả xếp loại HTX nông nghiệp năm 2019 và kết quả xử 

lý HTX ngừng hoạt động của huyện Đức Thọ./. 
 

  
Nơi nhân: 

- Như trên; 

- TT H/uỷ - HĐND (Bc); 

- Chủ tịch, các PCT huyện (Bc); 

- Chánh VP cấp ủy-CQ huyện; 

- Lưu VT, NN; 

- Gửi thư điển tử. 

 

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

           KT.CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH 
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