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Kính gửi:  Sở Kế hoạch-  Đầu tư. 
          

Thực hiện Văn bản số: 3644/UBND-NL3 ngày 09/6/2020 về việc đôn đốc 

giải thể các hợp tác xã yếu kém. Uỷ ban nhân dân huyện Đức Thọ báo cáo kết 

quả thực hiện như sau:  Tổng số HTX trên địa bàn đến thời điểm hiện tại là : 191 

HTX và Quỹ tín dụng nhân dân 

Trong đó: HTX nông nghiệp:   107 HTX ; HTX CN, TTCN, điện:44  

TMDV, chợ: 10 HTX, HTX Môi trường: 28 HTX , HTX xây dựng: 0 

HTX vận tải:0 HTX, Quỹ tín dụng:02 HTX 

6 tháng đầu năm thành lập mới 04 HTX: Có biểu kèm theo 

Uỷ ban nhân dân huyện Đức Thọ báo cáo Liên Minh Hợp tác xã được biết 

và tổng hợp. 

Kết quả phân loại đánh giá HTX theo Nghị quyết 54/2018 

 - Chi tiết kết quả rà soát của từng lĩnh vực như sau: 

* Lĩnh vực nông nghiệp: Tổng 106 HTX trong đó: 

- Số HTX không đưa vào rà soát: 40 HTX 

+ Số HTX hoạt động tốt:  02 HTX. 

+ Số HTX hoạt động khá:  33 HTX. 

+ Số HTX hoạt động TB:  17 HTX. 

+ Số HTX hoạt động yếu:  14 HTX . 

* Lĩnh vực Công nghiệp - TTCN - Thương mại dịch vụ: Tổng 51 

HTX trong đó: 

- Số HTX không đưa vào rà soát: 24 HTX 

+ Số HTX hoạt động tốt:  01 HTX. 

+ Số HTX hoạt động khá:  3 HTX. 

+ Số HTX hoạt động TB:  11 HTX. 

+ Số HTX hoạt động yếu:  7 HTX . 

+ Số HTX tạm ngừng hoạt động: 5 HTX. 

* Lĩnh vực Môi trường: Tổng 28 HTX trong đó: 

+ Số HTX hoạt động tốt:  0 HTX. 

+ Số HTX hoạt động khá:  2 HTX. 

+ Số HTX hoạt động TB:  5 HTX. 

+ Số HTX hoạt động yếu:  8 HTX . 

+ Số HTX tạm ngừng hoạt động: 13 HTX. 



 Ngày 19/3/2020 UBND huyện đã có công văn số 532/UBND – TCKH 

về việc xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động chờ giải thể hoặc hoạt 

động không đúng bản chất hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Đến thời 

điểm hiện nay 64 HTX trong danh sách đề nghị giải thể đang hoàn thiện hồ sơ ra 

thông báo giải thể trên thông tin đại chúng 

  Vậy, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Kế hoạch- Đầu tư được 

biết để tổng hợp. 
 

   Nơi nhận:  
  - Như trên; 

  - BCĐ phát triển KTTT huyện; 

  - CT, các PCT UBND huyện; 

  - Lưu VT, TCKH. 
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