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      Số:         /BC-UBND Hòa Thuận, ngày        tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động kinh tế tập thể giai đoạn 2020 - 2023 

và phương hương nhiệm vụ trọng tâm 2023 - 2025 
 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐU ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Đảng 

ủy phường Hòa Thuận về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể 

giai đoạn 2020 – 2025; 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận báo cáo về tình hình phát triển kinh 

tế tập thể giai đoạn 2020 - 2023 như sau: 

I. THỰC TRẠNG 

Phường Hòa Thuận có diện tích tự nhiên là 231,81 ha trong đó diện tích 

sản xuất nông nghiệp là 39,9 ha, còn lại là đất vườn, lâu năm và đất ở, có 5 

khóm. Phường được Tỉnh và Thành phố quy hoạch xây dựng nhiều công trình 

dự án và khu dân cư, nên diện tích đất sản xuất lúa không còn. Hiện nay diện 

tích đất trồng xoài là 39,9 ha. Kinh tế tập thể và tổ hợp tác là tiền đề nhằm phát 

triển kinh tế - xã hội ở địa phương, áp dụng các mô hình, hướng dẫn cho nông 

dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất đời sống, 

giảm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, khai thác các nguồn lực sản 

xuất sẳn có ở địa phương. 

1. Công tác triển khai thực hiện 

Đảng ủy ban hành Quyết định số 42-QĐ/ĐU ngày 14 tháng 9 năm 2016 

cũng cố thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo kinh tế tập thề và xây dựng 

quy chế hoạt động cho ban chỉ đạo, đồng thời Ủy ban nhân dân Phường xây 

dựng kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 phát triển kinh tế 

tập thể giai đoạn năm 2020 - 2025. Từ đó đã triển khai cho tất cả các thành viên, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Ban nhân dân các khóm và 

các chi tổ hội nắm về mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng các mô hình kinh 

tế tập thể theo từng lĩnh vực như: sản xuất, chăn nuôi, thủ công mỹ nghệ, đào tạo 

nghề và giải quyết việc làm... 

2. Kết quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể  

Địa phương đã thành lập được 02 tổ hợp tác gồm:  Tổ hợp tác cưa xẻ gỗ 

và tổ hợp tác Thủ công mỹ nghệ. 

- Tổ hợp tác cưa xẻ gỗ, được thành lập năm 2016 gồm 07 thành viên, tổ 

hợp tác liên kết cưa xẻ gỗ.  

- Tổ hợp tác thủ công mỹ nghệ, được thành lập năm 2018 gồm 09 thành 

viên, tổ liên kết sản xuất và giới thiệu đầu ra cho sản phẩm. 
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Đầu nhiệm kỳ, thành viên của 02 tổ là 16. Hiện tại còn 10 thành viên. Các 

thành viên 02 tổ vẫn duy trì hoạt động, tạo việc làm cho hơn 20 lao động. Thu 

nhập các thành viên ổn định.  

2. Thuận lợi, khó khăn 

2.1 Thuận lợi 

Được sự quan tâm của Đảng ủy, sự phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị xã hội phường, cùng với sự hỗ trợ của các phòng ban và 

các ngành Thành phố, từ đó công tác triển khai mô các mô hình được thuận lợi, 

tạo được lòng tin trong Nhân dân, từ đó tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi ở địa 

phương và tăng thu nhập để phát triển kinh tế gia đình. 

2.2 Khó khăn  

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn gặp ít khó khăn do đại dịch 

Covid 19 nên việc liên kết tìm đầu ra sản phẩm các thành viên trong tổ gặp khó 

khăn, nguyên liệu sản xuất tăng nên đầu ra của sản phẩm có phần chậm lại.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 2023 - 2025 

1. Phương hướng 

- Sáp nhập 02 tổ hợp tác thành tổ hợp tác cưa xẻ gỗ và thủ công mỹ nghệ. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm của tổ hợp tác. 

- Liên kết tìm đầu ra cho các sản phẩm. 

- Vận động phát triển thêm thành viên trong tổ hợp tác. 

2. Giải pháp 

Ban chỉ đạo kinh tế tập thể Phường tranh thủ thời gian xuống thăm hỏi, 

động viên các thành viên, tranh thủ với Ngân hàng hỗ trợ vốn vay cho các thành 

viên khi có nhu cầu.  

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh tế tập thể, hoạt động tổ 

hợp tác của Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- TT Đảng ủy, TT HĐND Phường; KT. CHỦ TỊCH 
- CT, các PCT UBND Phường; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT.  
  
  
  
  
 Ngô Tấn Xuân Hồng 
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