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KẾ HOẠCH 

Hợp nhất các HTX trên địa bàn xã Tùng Lộc  

 

 I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁC HTX TRƯỚC LÚC HỢP NHẤT 

 1. Cơ cấu bộ máy HTX 

Về bộ máy cán bộ: Hiện nay mỗi hợp tác xã có từ 04 đến 06 đồng chí (gồm 

giám đốc, kế toán, kiểm soát viên,...) như vậy 3 HTX có đến 12 đồng chí cán bộ. 

Sau khi hợp nhất 3 HTX thành 1 HTX sẽ giảm được 2 HTX, số cán bộ sẻ giảm được 

từ 12 đồng chí xuống còn ít nhất 4 đồng chí, từ đó hàng năm tiết kiệm nguồn ngân 

sách chi trả cho đội ngũ cán bộ trên 50 triệu đồng/năm, đối với các HTX nông nghiệp 

sẽ giảm thu đầu sào cho các hộ dân sản xuất. 

Cụ thể: 

- Hợp tác xã dịch vụ NN Vinh Quang: 01 Giám đốc, 01 phó GĐ, Ban kiểm 

soát 02 đồng chí, kế toán 01 người (Hợp đồng thời vụ). 

- Hợp tác xã dịch vụ NN Tân Quang: 01 Giám đốc, 01 phó GĐ, Ban kiểm soát 

2 người, kế toán 01 người (hợp đồng thời vụ). 

- Hợp tác xã dịch vụ Môi trường, thủy lợi Tùng Lộc: 01 giám đốc, 01 kế toán. 

2. Thực trạng hoạt động 

 Thời gian qua, tình hình kinh tế xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến 

tích cực, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt trong đó có sự đóng góp không 

nhỏ của các hợp tác xã nông nghiệp và môi trường, đặc biệt từ khi Luật HTX năm 

2012 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013), từ đó hoạt động của hợp tác xã cũng có một 

phần chuyển dịch theo hướng đổi mới; Công tác hội họp của BQT, BKS, Đại biểu 

xã viên nhìn chung vẫn duy trì theo quy định, chi tiêu tài chính bảo đảm đúng nguyên 

tắc, thành quyết toán thu chi trước hội nghị đại biểu xã viên kịp thời, chỉ đạo sản 

xuất nông nghiệp theo đúng lịch thời vụ, thu gom vận chuyển xử lý rác thải cho nhân 

dân đảm bảo. 

 Duy trì hoạt động của các HTX cơ bản từ nguồn hỗ trợ thủy lợi phía và huy 

động thu đầu sào để duy trì các hoạt động như: Trả phụ cấp cho GĐ, KT, KSV, quỹ, 

các tổ bảo vệ nông, điều tiết nước, tu sửa máy móc, đường sá, mương máng, tiền 

điện bơm còn hoạt động kinh doanh, dịch vụ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, 

diệt chuột của các HTX cũng có song không nhiều; các hoạt động của HTX về lĩnh 
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vực bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn từng bước ổn định. Trên địa bàn 

xã có 8 máy bơm nước do hợp tác xã quản lý điều hành nhìn chung hoạt động tốt, 

công tác hợp đồng bảo vệ, thủy nông đưa nước được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả; 

việc tu bổ đường, mương nội đồng được tiến hành thường xuyên, chú trọng đầu tư 

xây dựng mương bê tông phục vụ công tác tưới tiêu có hiệu quả. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp 

vẫn còn những tồn tại nhất định. 

 Mặc dù có Luật hợp tác xã năm 2012 là cơ sở pháp lý quan trọng để đội ngũ 

ban giám đốc các HTX kêu gọi góp vốn mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ nhưng 

đến nay các xã vẫn hoạt động theo kiểu củ, chủ yếu thu đầu sào để duy trì hoạt động 

dẫn đến thu đầu sào cao. Bên canh đó phụ cấp cho đội ngũ cán bộ quá thấp dẫn đến 

mức độ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc cũng có phần hạn chế. 

 Đội ngũ cán bộ các HTX chưa được qua đào tạo do vậy trình độ quản lý điều 

hành còn gắp nhiều khó khăn. Chất lượng đội ngũ Đại biểu xã viên không cao, thậm 

chí nhiều xóm bầu không đủ số lượng về dự Đại hội, từ đó HTX muốn bàn, huy 

động nguồn đề xây dựng cơ sơ vật chất, cũng như chính sách hỗ trợ cho sản xuất 

gặp nhiều khó khăn.  

  Công tác dịch vụ giống cây, giống con có năng suất cho nhân dân, tìm đầu ra 

cho sản phẩm hầu như chưa làm được. 

 II. MỤC TIÊU, CƠ CẤU BỘ MÁY VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SAU 

HỢP NHẤT 

 1. Mục tiêu và yêu cầu 

a. Mục tiêu: 

- Giảm số lượng từ 3 HTX toàn xã còn lại 1 HTX, tinh gọn bộ máy, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của HTX và nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ sau khi hợp 

nhất. 

- Sau khi hợp nhất, hoạt động của HTX có hiệu lực, hiệu quả theo Luật HTX 

năm 2012, phát huy được nội lực, khai thác được tiềm năng lợi thế của lĩnh vực sản 

xuất nông nghiệp xã. 

b. Yêu cầu: 

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, phát huy tốt quy 

chế dân chủ, đảm bảo đoàn kết; quá trình hợp nhất phải bàn bạc, thảo luận, tranh thủ 

ý kiến chỉ đạo của cấp trên cũng như có sự tham gia đóng góp, cho ý kiến của nhân 

dân một cách thấu đáo để tìm ra mô hình hoạt động dựa trên Luật định và đưa lại 

hiệu quả cho sự phát triển của địa phương. 
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- Hợp nhất 3 HTX thành 1 HTX đồng nghĩa với cơ cấu lại bộ máy cán bộ từ đó 

đòi hỏi quá trình sắp xếp bộ máy cán bộ HTX phải công khai, dân chủ lựa chọn được 

những đồng chí có trình độ, giỏi về quản lý điều hành, am hiểu về nông nghiệp, môi 

trường đồng thời bố trí cán bộ phù hợp để thuận tiện trong chỉ đạo từng vùng. 

- Tăng tính hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đối với HTX, ổn định 

và đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống nhân dân, mở rộng 

vốn quỹ của HTX. 

2. Phương án hợp nhất, đặt tên HTX, cơ cấu bộ máy 

- Hợp nhất 3 HTX thành lập 1 HTX mới quản lý điều hành chung về nông nghiệp 

và, môi trường trên địa bàn toàn xã. Tên gọi dự kiến HTX sau hợp nhất: HTX dịch 

vụ nông nghiệp và môi trường Tùng Lộc. 

- Về bộ máy: Trong thời gian từ nay cho đến khi chính thức hợp nhất: 3 HTX 

hiện nay tiếp tục điều hành quản lý hoạt động của HTX, vẫn giữ nguyên bộ máy Ban 

giám đốc và các thành viên của các HTX, sau khi hợp nhất HTX mới thực hiện việc 

sắp xếp bố trí lại đội ngủ cán bộ để tinh gọn theo NQ 18 của BCH TW khóa XII của 

Đảng. Đặc biệt hợp tác xã mới sẽ cơ cấu bộ máy theo luật HTX năm 2012. Ban giám 

đốc gồm: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng ban kiểm soát, kế toán (Có thể hợp đồng 

thời vụ). 

- Phương án thu nợ, trả nợ: Giao cho 3 HTX tiến hành kiểm kê tài chính, cơ 

sở vật chất để chốt tài chính, tài sản, cơ sở vật chất báo cáo UBND xã, đồng thời xây 

dựng phương án thu nợ, trả nợ xong cuối tháng 3 năm 2023 (nếu có). 

3. Thuận lợi và khó khăn sau hợp nhất 

a. Thuận lợi: 

- Hợp nhất 3 HTX thành 1 HTX với quy mô phù hợp với điều kiện, cũng như 

điều hành, quản lý của HTX. Đây là một tổ chức kinh tế tập thể, sản xuất kinh doanh 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm trên cơ sở quy định Luật HTX sữa đổi  nhằm nâng cao 

chất lượng hiệu quả, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

- Có điều kiện lựa chọn cán bộ hiện tại của 3 HTX, cán bộ thôn có đủ năng lực, 

trình độ, uy tín để tổ chức thực hiện điều hành, quản lý  HTX phát triển mô hình 

kinh tế tập thể trong sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho các thành viên 

HTX, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành 

và của địa phương cũng như luật HTX năm 2012 đã quy định  

- Tinh giảm bộ máy góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ 

máy cán bộ HTX, giảm chi phí huy động từ nhân dân. 

b. Khó khăn: 

Các HTX đã được duy trì từ lâu nay hợp nhất lại phần nào ảnh hưởng đến tư 

tưởng một số cán bộ không tiếp tục tham gia vào bộ máy HTX mới. Sau hợp nhất 

địa bàn quản lý rộng hơn, cơ sở vật chất nhiều và nằm rãi trên các xứ đồng, diện tích 

lớn, dân số đông bước đầu sẻ gặp khó khăn cho công tác quản lý điều hành của HTX, 

đòi hỏi trình độ năng lực quản lý điều hành của bộ máy HTX mới sau hợp nhất từ 
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đồng chí Giám đốc, Phó giám đốc, trưởng ban kiểm soát phải có năng lực cao hơn, 

có trách nhiệm hơn. 

III. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA HTX SAU HỢP NHẤT 

1. Cơ cấu bộ máy sau hợp nhất 

Trước khi hợp nhất các HTX chủ động triển khai các hội nghị liên quan như 

kiểm kê, họp mở rộng, hội nghị Đại biểu xã viên thanh quyết toán các khoản thu chi 

trong nhiệm kỳ hoặc trong năm trình hội nghị (còn nợ thì bàn hướng thu nợ và trả 

nợ), thanh quyết toán xong báo cáo về UBND xã. Trình tự các cuộc họp và thời gian 

cụ thể theo kế hoạch; phấn đấu hoàn tất các bước hội họp, thanh quyết toán trước 

30/3/2023, để ra mắt bộ máy lâm thời. 

 Cơ cấu bộ máy dựa trên đặc điểm tình hình từng vùng để bố trí cơ cấu cán bộ 

cho phù hợp, đồng thời cơ cấu cán bộ trong Ban giám đốc, Ban Kiểm soát ở từng 

vùng (mỗi vùng theo từng HTX củ cử một đồng chí) để gắn trách nhiệm chỉ đạo, điều 

hành được thuận tiện. Ban Giám đốc, ban kiểm soát bầu chọn những đồng chí có 

năng lực, trình độ, trách nhiệm, kinh nghiệm trong quản lý điều hành. 

 Sau khi giải thể 3 HTX tiến hành thành lập bộ máy lâm thời của HTX mới; 

bộ máy tối thiểu gồm 4 đồng chí: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng ban kiểm soát và 

kế toán (hợp đồng thời vụ), sau đó Ban quản trị lâm thời chịu trách nhiệm tham mưu 

tổ chức thực hiện kiện toàn bộ máy mới theo quy định hiện hành. 

Tài sản cố định: Các HTX phải kiểm kê, kiểm đếm tài sản, định giá tài sản 

để báo cáo trong các cuộc hội nghị của HTX để cán bộ, đại biểu xã viên biết được. 

Đối với hệ thống đường sá, cầu cống, mương tưới, mương tiêu, máy bơm của đơn 

vị nào thì sau hợp nhất vẫn sử dụng để phục vụ ở đơn vị đó. 

2. Hoạt động của HTX sau khi hợp nhất 

 a. Cơ cấu bộ máy 

Cơ cấu bộ máy của phương án này thì HTX có 4 đồng chí (bố trí mỗi vùng 

một đồng chí để tiện chỉ đạo điều hành) gồm: Giám đốc, 1 phó giám đốc, kiểm soát, 

kế toán (Hợp đồng thời vụ hoặc kiêm nhiệm). 

b. Phạm vi quản lý điều hành 

 Sau khia hợp nhất HTX hoạt động theo luật hợp tác xã năm 2012, hoạt động 

bao trùm trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và môi trường trên toàn xã, kinh doanh, 

dịch vụ về lĩnh vực nông nghiệp, nước sạch, môi trường. Ban giam đốc, ban kiểm 

soát phối kết hợp với cán bộ các thôn trực tiếp chỉ đạo, điều hành từ mương máng, 

đường sá cầu cống, hợp đồng bảo vệ, thủy nông, quản lý máy, bơm điều tiết nước 

từng mùa vụ, thu gom xử lý rác thải, dịch vụ môi trường dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo 

của Đảng ủy, UBND xã. Là đơn vị hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm do vậy tự 

cấn đối nguồn thu, chi từ thủy lệ phí, nguồn thu từ dịch vụ kinh doanh về lĩnh vực 

nông nghiệp, môi trường, tính toán cân đối xin thu thêm đầu sào (nếu cần) để bảo 

đảm hoạt động. 

 c. Lĩnh vực phối hợp thực hiện. 
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 Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của UBND xã Ban Giám 

đốc, ban kiểm soát căn cứ vào nhiệm vụ phối kết hợp một cách nhịp nhàng có hiệu 

quả với các ban ngành liên quan và cán bộ các thôn chỉ đạo, điều hành từ con người 

đến các điều kiện bảo đảm một cách tốt nhất để chỉ đạo hoạt động đạt hiệu quả cao. 

 d. Dự kiến phụ cấp chi trả: 

 - Kinh phí hỗ trợ thành viên HTX trước khi hợp nhất: 
 

TT Tên HTX 

Bộ máy Hỗ trợ phụ cấp Tổng kinh 

phí hỗ trợ 

1 năm 
GĐ PGĐ BKS KT GĐ PGĐ BKS KT 

1 

HTX dịch vụ 

NN Tân 

Quang 

1 1 2 1 
1.200.000 

đ/tháng 

1.200.000 

đ/tháng 

600.000  

đ/vụ 

700.000 

đồng/vụ 
32.600.000 

2 

HTX dịch vụ 

Môi trường, 

TL Tùng Lộc 

1 0 0 1 
3.000.000 

đồng/năm 
0 0 

200.000 

đồng/vụ 
3.400.000 

3 

HTX dịch vụ 

NN Vinh 

Quang 

1 1 2 1 
1.150.000 

đ/tháng 

1.150.000 

đ/tháng 

1.300.000 

đ/vụ 

500.000 

đồng/vụ 
31.200.000 

Tổng cộng         67.200.000 

- Dự kiến hỗ trợ BQL HTX sau hợp nhất 

Tổng hợp từ các nguồn của các HTX như thủy lợi phí, từ dịch vụ kinh doanh 

vật tư nông nghiệp, một phần từ xin thu đầu sào, môi trường phấn đấu trả phụ cấp 

cho mỗi HTX như sau: Giám đốc 1.500.000đ/ tháng, PGĐ 1.500.000đ/ tháng. Kiểm 

soát: 1.500.000/ tháng. Đối với kế toán giao cho HTX tự cân đối hỗ trợ cho phù hợp 

theo thời vụ (Dự kiến 1.000.000 đồng/năm). 

Tổng hỗ trợ dự kiến: 55.000.000 đồng/năm. 

Như vậy, sau hợp nhất các HTX sẽ tinh giản được bộ máy BQL và giảm 

chi phí hỗ trợ hàng năm cho công tác điều hành. 

e. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hợp nhất các HTX 

Thuận lợi: Thống nhất trên toàn xã về chỉ đạo lịch thời vụ và thu gom vận 

chuyển rác thải. Các vùng (HTX củ) đều có cơ cấu cán bộ trong Ban Giám đốc, Ban 

KS nên nắm chắc đặc điểm đồng ruộng, truyền thống canh tác của từng vùng, từ đó 

phát huy tối đa tính sáng tạo, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh tế và vai trò 

trách nhiệm trong quản lý điều hành của Ban Gián đốc, ban kiểm soát trong điều 

hành sản xuất nông nghiệp, bên cạnh đó việc phối hợp với đội ngũ cán bộ thôn trong 

chỉ đạo, bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp cũng được thuận lợi, thu gom xử lý rác 

thải kịp thời, đảm bảo; nguồn thủy lợi phí lớn, phát huy tốt công tác dịch vụ, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp đưa lại lợi nhuận cho HTX; hệ thống mương tưới, tiêu; 

đường sá, cầu cống ở các xứ đồng đã cơ bản; nguồn nước, máy bơm luôn chủ động 

theo kế hoạch. Khi tập trung về một đầu mối của HTX việc liên kết vật tư nông 



6 
 

nghiệp đầu vào và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp giữa HTX với các doanh nghiệp 

thuận lợi hơn. 

 Về mảng môi trường khi thống nhất điều hành dưới 1 HTX sẽ có cách làm 

khoa học tạo sự đồng bộ chỉ đạo trên toàn địa bàn, thuận lợi cho công tác quản lý và 

tiết kiệm phương tiện, chi phí hoạt động. 

Khó khăn: 

Các HTX nông nghiệp đã hình thành và duy trì hoạt đông sản xuất nông 

nghiệp từ lâu nay tổ chức hợp nhất không tránh khỏi tư tưởng lo lắng trong cán bộ 

và nhân dân.  

Sau hợp nhất cán bộ thì tinh gọn, mương máng, đường sá, máy móc nhiều, 

diện tích lớn trên nhiều xứ đồng nên gặp khó trong công tác quản lý, điều hành; đồng 

ruộng các đơn vị xen kẻ lẫn nhau dẫn đến bảo vệ, đưa nước gặp nhiều khó khăn; 

mương máng, máy móc có phần xuống cấp nên nếu không chủ động dễ dẫn đến 

chậm tiến độ thời vụ và thất thoát một phần kinh phí./. 

  

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy - TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các HTX trên địa bàn; 

- Các ban ngành đoàn thể; 

- Các đơn vị thôn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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