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BAO CÁO
TInh hlnh thirc hin Clii thj so 12/CT-TTg ngày 22/5/2018
cüa Thu tu'ó'ng chInh phil
T1c hin Cong van so 11/LMHTX ngày 10/01/2019 cüa Lien minh Hgp
tác xa tinh Quàng Ngãi ye vic báo cáo tInh hInh thrc hin Chi th so 12/CTTTg ngày 22/5/2018 cüa Thu tuO'ng chInh phu. UBND huyn Mirth Long báo
cáo tInh hInh t1c hin Chi thi; sO 12/CT-TTg vOl các ni dung sau:
1. Cong tác triên khai Clii thj so 12/CT-TTg
Thirc hin Cong van 5 3286/UBND-NTN ngày 11/6/2018 cua UBND
tinh Quàng Ngäi ye vic triên khai thirc hin Chi thi; sO 1 2/CT-TTg ngày
22/5/2018 cüa thñ tuó'ng chInh phü.
UBNID huyn d triên khai, quán trit dOn các co' quail, do'n vi nghiêrn tue
theo ni dung diem 2, Mc II Chi thi; so 12/CT-TTg ngày 22/5/20 18 cña Thu
tuó'ng chInh phü. Tuy nhiên, vó'i huyn Mien nüi nhu Minh Long 1oi hInh kinh
t tp th ht src imi me nên vic cp nht cüng nhu thu thp, nghiên ciru dê
huó'ng dn con lñng tng.
Dn nay, trên di;a bàn huyn Minh Long có 03 Hpp tác xa dugc thành lap,
hot dng trong linh virc nông nghip (dêu hot dng theo Lut Hgp tác xä näm
2012). Các hp'p tác xã trên dja bàn huyn hâu nhu dêu rnó'i du'c thành 1p (tr 6
tháng den 3 nãrn) nên van con yêu kern Ca ye co so' vt chat và nãng lirc quán l.
Các hp'p tác xä con bc 1 tInh khOng dông b giüa rniic tiêu và ni dung hot
dng kinh te - xã hOi.
2. Cong tác quãn 1 nhà niró'c dOi vó'i kinh t tp the
- Cong tác thành 1p và kin toàn b may quân 1 nhà nuc v HTX: Theo
chuc näng, nhirn vii, quyên hn và co' câu tO chuc, cap huyn giao cho phông
tài chInh - Kê hoch phi trách quail l' lTnh virc kinh tê tp the và phân cOng bô
trI can bO phii trách tham rnuu ye linh virc kinh tê tp the. Tuy nhiOn, phOng Tài
chInh — k hoch hin nay chua có can b chuyên trách ye linh vrc nay ma chi
kiêm nhirn nen cüng gp nhieu khó khán trong vic tharn muu, báo cáo, thirc
hin cOng vic chuyên mon.
NIh có sir h trp', to diu kin cüa lãnh do UIBND huyn và các phOng
ban chuyên môn, 01 trong 03 hç'p tác xà tren di;a bàn huyn d co mO hInh lien
ket san xuat và tieu thi cay chè sch Minh Long dira ti-en hpp dOng lien ket vol
Doanh nghip duç'c 01 chu k3 thu hoch cho cay ché sch Minh Long, dugc san
xuât theo quy trInh và chat lugng thng nht giva các ben tham gia lien kt; 02
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3. Ton tti, khó khàn
- Phuong thirc th chrc thrc hin: Tuy b may quán 1 HTX có trInh d
dáp iimg yêu cu, nhung kinh nghim ye quàn l HTX nhât là theo Lut rnó'i thi
khOng CO, co' hi h9c hOi k]aOng nhieu nên vic tO chrc b may, co' chê phôi h9p,
ho trI nguOn 11rC ho trçi phát triên HTX chu'a tot, chua nhp nhàng.
- Vuó'ng maC trong vic thirc hin chiirc náng quàn 1 nhà nu'ó'c v kinh t
tp the: Nhu' dã neu trên, hin nay phông Tài chInh — Kê hoch huyn chu'a Co
biên Che riêng ti v trI quán l'i kinh tê tp the ma chi Co can b kiêm nhirn. Vi
vy, chua phát buy dugc chác näng quán 1 nba nuóc ye kinh te tp the, chua
dãu tu' sâu dé nghiên cia'u van bàn trong linh vijc kinh tC tp the vi chu'a va charn
nhieu trong linh vv'c nay.
Trên day là báo cáo tInh hInh tIc hin Chi th sO 1 2/CT-TTg cia Thu
tuó'ng Chlnh phü trên da bàn huyn Minh Long. UBND huyn Minh Long kInh
báo cáo Lien rninh h9p tác xä tinh Quáng Ngai tong hçp báo cáo cp trên./.
No'i n/tan:
- Lien minh HTX tinh;
- CT, PCT;
- C,PVP;
- P. TCKH;
-LuuVT.
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