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Số:   372   /QĐ-KTHT-HTTT Hà Nội, ngày 15  tháng 12  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Tài liệu hướng dẫn hợp tác xã đổi mới tổ chức kinh doanh hiệu 

quả, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh 

CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Quyết định số 1119/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Quyết 

định số 4471/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 

1119/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017; 

Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-BNN-KTHT ngày 01/07/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Kế hoạch và 

kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông 

nghiệp năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-KTHT-HTTT ngày 26/08/2022 của Cục 

trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, phát hành ấn phẩm Toàn cảnh hợp tác xã nông 

nghiệp Việt Nam năm 2021” và nhiệm vụ “Biên soạn tài liệu hướng dẫn hợp tác 

xã đổi mới tổ chức kinh doanh hiệu quả, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh”; 

Căn cứ Biên bản của Hội đồng nghiệm thu “Tài liệu hướng dẫn hợp tác xã 

đổi mới tổ chức kinh doanh hiệu quả, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh” 

ngày 09/12/2022; 

Căn cứ Kết quả chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu theo Biên bản của Hội đồng 

nghiệm thu do Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp thực hiện; 

Căn cứ Công văn số 9822/CV-TTTC ngày 12/12/2022 của Giám đốc Viện 

Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp - Học Viện nông nghiệp Việt 

Nam về việc đề nghị nghiệm thu “Tài liệu hướng dẫn hợp tác xã đổi mới tổ chức 

kinh doanh hiệu quả, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh”; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế hợp tác. 

 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu hướng dẫn hợp tác xã 

đổi mới tổ chức kinh doanh hiệu quả, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh do 

Viện Nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp - Học viên Nông nghiệp Việt 

Nam thực hiện. 

(Chi tiết tại phục lục đính kèm) 

Điều 2.  

1. Phòng Kinh tế hợp tác có trách nhiệm chủ trì triển khai tài liệu tới các 

đơn vị có liên quan. 

2. Các Viện, Trường, đơn vị liên quan thuộc Bộ và Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phổ biến, giới 

thiệu và hướng dẫn cho các hợp tác xã nông nghiệp tham khảo, vận dụng; sử 

dụng làm tài liệu để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, thành viên hợp 

tác xã nông nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Kinh tế hợp tác, Giám đốc 

Viện nghiên cứu thị trường và Thể chế nông nghiệp - Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ; Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng các 

Phòng, Bộ phận thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Bộ (để b/c); 

- Chi ục PTNT các tỉnh, TP;    

- Lưu: VT, HTTT. 

 

P.KTHT:                      Hoàng Thị Hồng Vân 

 

 

 

VPC:                             Hà Thị Mai Phương 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Đức Thịnh 
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