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KÕ Ho¹ch

V/v Thành lập hợp tác xã lâm thời nuôi trồng thủy sản 
và xây dựng sản phẩm o coop trªn ®Þa bµn x· Hưng Đạo

Thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña §¶ng ñy häp ngµy 04/04/2022, vÒ viÖc thành lập 
hợp tác xã lâm thời nuôi trồng thủy sản và xây dựng sản phẩm o coop trªn ®Þa 
bµn x· Hưng Đạo năm 2022;

UBND x· Hng §¹o x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc thùc hiÖn nh sau:
PhÇn I: Môc ®Ých, yªu cÇu:
Môc ®Ých: Để thực hiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từng 

bước chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang mô hình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nông thôn, đưa những sản phẩm nông nghiệp của địa phương trở thành sản 
phẩm có thương hiệu đạt tiêu chuẩn o coop có giá trị kinh tế cao, đáp ứng phân 
phối theo nhu cầu của thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân. 
Góp phần vào mục tiêu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Yªu cÇu: Toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân, cùng nhau chung sức 
đồng lòng, thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt 
là thực hiện hoàn thành viÖc thành lập hợp tác xã lâm thời nuôi trồng thủy sản 
và xây dựng sản phẩm o coop trªn ®Þa bµn x· Hưng Đạo trong năm 2022.

PhÇn II: Tæ chøc thùc hiÖn:
1. Thành lập hợp tác xã lâm thời nuôi trồng thủy sản
-  Căn cứ điều lệ hợp tác xã quy định, gồm có V chương, XX điều; Cụ 

thể:
Chương I: Tên, địa chỉ, trụ sở ngành nghề, sản xuất kinh doanh của HTX 
Chương I: Thành viên của HTX;
Chương III; Tổ chức và quản lý HTX;
Chương IV: Tài sản, tài chính của HTX;
Chương V: Điều Khoản thi hành.
Điều 1: Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính của HTX;
Điều 2: Mục tiêu hoạt động của HTX;
Điều 3: Ngành, nghề sản xuất kinh doanh của HTX;
Điều 4: Đối tượng, điều kiện, thủ tục kết nạp, thủ tục chấm dứt tư cách 

thành viên; biện pháp xử lý thành viên nợ quá hạn;
Điều 5: Mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên;
Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của thành viên;
Điều 7: Cơ cấu tổ chức HTX;
Điều 8: Số lượng thành viên, cơ cấu và nhiệm kỳ (5 năm);
Điều 9: Trình tự thủ tục tiến hành đại hội;
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Điều 10: Vốn, điều lệ của HTX;
Điều 11: Việc cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận góp vốn;
Điều 12: Nội dung hợp đồng dịch vụ giữa HTX với thành viên;
Điều 13: Việc cung ứng, tiêu thụ sản phẩm;
Điều 14: Đầu tư góp vốn HTX;
Điều 15: Lập quỹ và hoạt động của quỹ;
Điều 16: Quản lý tài chính và sử dụng tài chính, tài sản của HTX;
Điều 17: Nguyên tắc trả thù lao cho các thành viên;
Điều 18: Xử lý vi phạm điều lệ HTX;
Điều 19: Sửa đổi bổ sung điều lệ HTX;
Điều 20: Các nội dung khác do đại hội thành viên quyết định, không trái 

với luật HTX năm 2012. 
- Căn cứ các quy định điều lệ của HTX, UBND xã giao cho ông Phạm 

Hữu Hồng Phó chủ tịch UBND xã, ông Lê Văn Quyết phó chủ tịch HĐND xã, 
chỉ đạo ông Nguyễn Văn Sáng giám đốc HTX dịch vụ NN, công chức Địa chính 
XD, công chức Địa chính NN, công chức Văn phòng -TK, công chức tài chính 
KT, cùng 8 ông trưởng thôn trong toàn xã, có trách nhiệm tham mưu cho UBND 
xã tổ chức thực hiện việc thành lập hợp tác xã nuôi trồng thủy sản lâm thời theo 
quy định.

- Thời gian tổ chức thực hiện việc thành lập hợp tác xã lâm thời nuôi 
trồng thủy sản, từ ngµy 05/04/2022 và hoàn thành trước ngày 29/04/2022.

2. Xây dựng sản phẩm o coop của địa phương
- Sản phẩm o coop của địa phương đăng ký với thành phố Chí Linh gồm 2 

sản phẩm:
Cá Chép Hưng Đạo và nếp cái hoa vàng;
- Trình tự các bước xây dựng sản phẩm o coop Cá Chép Hưng Đạo và nếp 

cái hoa vàng, do Phòng Kinh tế Chí linh hướng dẫn địa phương thực hiện.
2.1. Thực hiện thương hiệu sản phẩm o coop Cá Chép Hưng Đạo 
- UBND xã giao cho HTX lâm thời nuôi trồng thủy sản, sau khi được 

thành lập có trách nhiệm xây dựng thương hiệu sản phẩm o coop Cá Chép Hưng 
Đạo, trình tự các bước theo hướng dẫn của phòng kinh tế Chí Linh và địa 
phương.

- Thời gian thực hiện việc xây dựng thương hiệu sản phẩm o coop Cá 
Chép Hưng Đạo từ ngày 02/05/2022 và hoàn thành trong năm 2022.

2.2. Thực hiện thương hiệu sản phẩm o coop nếp cái Hoa Vàng
- UBND xã Giao cho ông Phạm Hữu Hồng Phó chủ tịch UBND xã, chỉ 

đạo ông Nguyễn Văn Sáng giám đốc HTX dịch vụ NN, công chức Địa chính 
XD, công chức Địa chính NN, công chức Văn phòng TK, công chức tài chính 
KT, ông Nguyễn Văn Trường trưởng thôn Ngọc Tân, ông Vũ Trí Năng trưởng 
thôn Phượng Sơn, có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn nhân dân 2 thôn Ngọc Tân, 
Phượng Sơn tổ chức thực hiện việc xây dựng thương hiệu sản phẩm o coop nếp 
cái Hoa Vàng;

- Địa điểm gieo trồng sản phẩm nếp cái hoa vàng tại 2 thôn Ngọc Tân, 
Phượng Sơn; 
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- Diện tích gieo trồng: Thôn Ngọc Tân: 70,0 ha, thôn Phượng Sơn 45,0 
ha, tổng diện tích 2 thôn gieo trồng: 135,5 ha;

- Thời gian thực hiện: Theo lịch gieo trồng vụ mùa năm 2022 của UBND 
thành phố Chí Linh;

* Phân công trách nhiệm cho các thành viên
- Ông Nguyễn Văn Trường Bí thư, trưởng thôn Ngọc Tân, ông Vũ Trí 

Năng Bí thư, trưởng thôn Phượng Sơn, có trách nhiệm tổ chức họp chi bộ ra 
nghị quyết và tổ chức họp dân để triển khai việc xây dựng thương hiệu sản phẩm 
o coop nếp cái Hoa vàng trên toàn bộ diện tích trồng lúa vụ mùa năm 2022.

Thời gian 2 thôn triển khai tổ chức thực hiện bắt đầu từ ngày 06/04/2022, 
đến khi hoàn thành việc xây dựng thương hiệu sản phẩm o coop nếp cái Hoa 
vàng trong năm 2022.

- HTX dịch vụ NN có trách nhiệm chủ động giao dịch, cung ứng đủ giống 
lúa nếp cái hoa vàng cho toàn bộ diện tích vụ mùa của 2 thôn Ngọc Tân, Phượng 
Sơn. Đồng thời chủ động điều tiết nước, hướng dẫn nhân dân 2 thôn, trong việc 
kỹ thuật làm đất, chăm bón lúa, phòng trừ sâu bệnh VV… và thực hiện các bước 
trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm o coop nếp cái Hoa vàng theo quy 
định.

Thời gian HTX dịch vụ NN triển khai tổ chức thực hiện từ ngày 
06/04/2022 đến khi hoàn thành việc xây dựng thương hiệu sản phẩm o coop nếp 
cái Hoa vàng trong năm 2022.

PhÇn III: Ph©n c«ng c¸n bé phô tr¸ch:
Yªu cÇu các đồng chí c¸n bé Đảng ủy, ñy ban phô tr¸ch 2 th«n Ngọc Tân, 

Phượng Sơn, cùng các ban ngành đoàn thể, cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp ®«n ®èc 
làm tốt công tác tuyên truyền vận động, để nhân dân 2 thôn cùng hưởng ứng 
thực hiện việc xây dựng thương hiệu sản phẩm o coop nếp cái Hoa vàng, trên 
toàn bộ diện tích đất trồng lúa vụ mùa năm 2022.
           Trªn ®©y lµ kÕ ho¹ch cña UBND x· Hng §¹o, vÒ viÖc thành lập hợp tác 
xã lâm thời nuôi trồng thủy sản và xây dựng 2 sản phẩm o coop trªn ®Þa bµn x· 
Hưng Đạo. Yªu cÇu HTX dịch vụ NN, c¬ së thôn Ngọc Tân, Phượng Sơn, các 
ban ngành đoàn thể, các công chức chuyên môn được phân công thùc hiÖn tèt 
néi dung kÕ ho¹ch nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cã g× víng m¾c, 
b¸o c¸o vÒ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n x· xin ý kiÕn chØ ®¹o ®Ó kÞp thêi gi¶i 
quyÕt./.
Nơi nhận:
- TTĐU, HĐND, UBMTTQ xã (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các thành viên;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Duy Đăng
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