
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN TRÀ CÚ                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

         Số: 148/UBND-TH                                     Trà Cú, ngày 16 tháng 02 năm 2023  

     V/v tiếp tục triển khai, tuyên truyền 

   Luật HTX năm 2012 gắn với các chính 

      sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển  

        Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã 

                   giai đoạn 2021 - 2025 

             
 

      

 
                                   

Kính gửi:    

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 
    - Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 

    - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
              

 

Thực hiện Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH ngày 20/11/2012 của Quốc hội; 
Nghị định số 193/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã; Nghị định số 

107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định số 77/2019/NĐ-CP, ngày 
10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác; Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 1318/QĐ-TTg, ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố các chỉ tiêu 
về hợp tác xã và khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính 

toán về tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt 
động hợp tác xã; Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã; Thông tư số 
24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài 

chính kế toán trong hợp tác xã; Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 
08/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng 

dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác 
xã; Thông tư số 124/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính hướng 
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dẫn Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-

2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 17/BTC-TCDN ngày 04/01/2021 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động; Công 
văn số 6563/BKHĐT-HTX ngày 28/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

hướng dẫn xử lý hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký 
và tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; Quyết định số 298/QĐ-

UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ, 
phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; 
Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định một số mức chi cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SKHĐT-

STC-SXD-STNMT ngày 26/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính - Sở 
Xây dựng - Sở Tài nguyên Môi trường về thực hiện Chương trình hỗ trợ, phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, lãnh đạo Trung tâm Văn 
hóa - Thông tin và Thể thao huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn tổ 

chức tuyên truyền, triển khai, phổ biến các nội dung nêu trên và các văn bản có 

liên quan sâu rộng trong nội bộ và Nhân dân; hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đoàn thể và Nhân dân, nhất là thành 

viên các Hợp tác xã hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước đối với hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn hiện nay. 

 2. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước liên quan đến hoạt động của kinh tế hợp tác, hợp tác xã sâu rộng trong các 

tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào Khmer trên địa bàn huyện. 

3. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch (Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới, 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện) kịp thời nắm tình hình, phản ánh và 
đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực 

hiện, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- CT, các PCT. UBND huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT.   
  

        KT. CHỦ TỊCH 
        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

          Huỳnh Văn Nghị 
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