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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 03 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành chỉ tiêu, hình thức thi đua và tiêu chí đánh giá,
khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào
thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp
tác xã năm 2012” góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 3386/QĐ-BNN-TCCB ngày 17 tháng 8 năm 2016
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động Phong trao thi
đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm
2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn
mới”;
Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-BNN-KTHT ngày 15 tháng 02 năm 2017
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện
phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật
Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây
dựng nông thôn mới”;
Căn cứ kế hoạch 1042/KH-BNN-KTHT ngày 19 tháng 02 năm 2019 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch hoạt động của Ban chỉ
đạo phong trào thi đua “Đổi mới phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo
Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp
và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2019-2020;
Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-BNN-KTHT ngày 20 tháng 02 năm 2019
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành chỉ tiêu, hình
thức thi đua và tiêu chí đánh giá, khen thưởng các tập thể có thành tích trong
thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp
theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông
nghiệp và xây dựng nông thôn mới;
Căn cứ Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua
“Đổi mới phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012
góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”
giai đoạn 2017-2020;
Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Đổi mới,

phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần
thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” trên địa
bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại
Công văn số 2731/SNN-CCPTNT ngày 05 tháng 9 năm 2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành chỉ tiêu, hình thức thi đua và tiêu chí đánh giá, khen
thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào “Đổi mới phát triển
các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện
cơ cấu lại nghành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”, như sau:
1. Các chỉ tiêu thi đua:
- Đến năm 2020 đạt được mục tiêu 180 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
trong đó có trên 80% hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.
- Tối thiểu 50% số hợp tác xã có cán bộ đạt trình độ cao đẳng, đại học.
- Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 10% hợp tác
xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với nông dân,
sản xuất theo chuỗi để tăng mạnh lượng nông sản tiêu thụ qua hợp đồng, phấn
đấu đến năm 2020 tỷ lệ nông sản tiêu thụ thông qua hợp đồng đạt từ 30% trở
lên.
- Lựa chọn các mặt hàng chủ lực của địa phương để hỗ trợ phát triển liên
kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, đảm bảo huy động trên 50% hợp tác xã
nông nghiệp để tham gia có hiệu quả các chuỗi giá trị nông sản.
2. Hình thức thi đua:
- Giữa các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố, các
tổ chức, đoàn thể, chính trị xã hội các cấp có liên quan đến công tác đổi mới,
phát triển các HTX nông nghiệp.
- Giữa các hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.
- Giữa các doanh nghiệp có tham gia liên kết với hợp tác xã nông nghiệp
để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
3. Tiêu chí đánh giá:
a) Đối với các tổ chức, đoàn thể, chính trị xã hội các cấp có liên quan đến
công tác đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền thành lập mới và phát triển các hợp
tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.
- Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện phong trào thi đua đổi mới,
phát triển hợp tác xã đem lại kết quả cao về phát triển số lượng và chất lượng
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hợp tác xã trong lĩnh vực chuyên ngành phụ trách hoặc công việc phối hợp thực
hiện.
b) Đối với các sở ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố:
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền thành lập mới và phát triển hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.
- Tổ chức hiệu quả triển khai, thực hiện theo mục tiêu đề ra trong kế
hoạch số 2530/ KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của UBND Tỉnh Bình
Thuận .
- Hỗ trợ phát triển liên kết gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực của địa
phương theo chuỗi giá trị đảm bảo huy động trên 50% hợp tác xã nông nghiệp
tham gia.
- Có mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, tăng
mạnh lượng nông sản tiêu thụ qua hợp đồng, tỷ lệ nông sản tiêu thụ thông qua
hợp đồng đạt 30% trở lên.
- Tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào thi đua Đổi mới phát triển
các hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương.
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hàng năm, đột xuất theo đúng
quy định.
- Tổng kết phong trào thi đua và biểu dương, khen thưởng cho các hợp
tác xã và các tập thể liên quan có thành tích trong phong trào thi đua đổi mới
pháp triển các hợp tác xã nông nghiệp.
c) Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông
nghiệp:
- Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, có hoạt động sản
xuất nông nghiệp hoặc cung ứng dịch vụ nông nghiệp cho thành viên hợp tác
xã, thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.
- Có kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Tổ chức sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ cho các thành viên hợp tác xã
mang lại hiệu quả cao. Ưu tiên các hợp tác xã có tổ chức hoạt động sơ chế và
chế biến sản phẩm, liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị để tiêu thụ sản
phẩm, ứng dụng công nghệ cao.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước, sản xuất kinh doanh
có lãi, không có công nợ xấu.
- Chấp hành đúng các quy định của Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng
dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã liên quan.
- Tham gia tích cực vào chương Chương trình mục tiêu quốc gia xây
nông thôn mới và các hoạt động phục vụ cộng đồng của địa phương.
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- Là hợp tác xã được đánh giá xếp loại tốt trong năm của năm đề nghị
khen thưởng.
d) Đối với doanh nghiệp:
- Chấp hành đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản
hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không vi phạm các
quy định, pháp luật.
- Có hợp đồng liên kết với các hợp tác xã bền vững thực hiện có hiệu
quả; ưu tiên các doanh nghiệp hỗ trợ về đào tạo, tập huấn, tiêu thụ sản phẩm,
ứng dụng khoa học công nghệ cho hợp tác xã, nhất là hỗ trợ ứng dụng công
nghệ cao.
Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng
các sở, ban, nghành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo phong trào thi đua đổi mới phát triển
hợp tác xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Mặt trận, Đoàn thể tỉnh;
- Lưu: VT, KT. Vân.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình
Thuận
Ngày ký:
03.10.2019
14:51:47 +07:00

Lê Tuấn Phong

4

