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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 302/QĐ-UBND               Kon Tum, ngày 23 tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn,  

hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô 

hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Văn bản số 1485/BKHĐT-HTX ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, 

nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai 

đoạn 2021-2025; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1195/SKHĐT-DN 

ngày 06 tháng 5 năm 2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách hợp tác xã tham gia Đề án Lựa chọn, hoàn 

thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên 

cả nước giai đoạn 2021-2025 (có danh sách hợp tác xã kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các địa phương liên quan theo dõi, hướng 

dẫn các hợp tác xã triển khai thực hiện; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

chỉ đạo thực hiện Đề án trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở, 

ngành liên quan hướng dẫn các hợp tác xã nông nghiệp rà soát, xây dựng kế 

hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ 

các hợp tác xã thực hiện Đề án trên địa bàn quản lý; lồng ghép các nguồn vốn 



                    CÔNG BÁO/Số 13+14 /Ngày 09 - 06 - 2022                                55         

  

thực hiện Đề án với nguồn vốn phân cấp cho huyện để hỗ trợ các hợp tác xã 

thực hiện đảm bảo hiệu quả. 

Điều 3. Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; Chi cục trưởng Chi 

cục Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ 

tịch Hội đồng quản trị các hợp tác xã có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tháp  
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH HỢP TÁC XÃ THÍ ĐIỂM THAM GIA ĐỀ ÁN LỰA CHỌN, HOÀN THIỆN, NHÂN RỘNG MÔ HÌNH 

HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI HIỆU QUẢ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Kèm theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

STT Tên hợp tác xã Địa chỉ 
Người đại diện 

pháp luật 

Số điện thoại 

liên hệ 

Số 

thành 

viên 

Đánh giá 

xếp loại 

HTX 

năm 

2020 

(Điểm) 

Mô hình HTX 

lựa chọn hoàn 

thiện 

Nội dung cần nhà nước 

hỗ trợ HTX hoàn thiện 

1 
Hợp tác xã rau, hoa và 

du lịch thanh niên 

Thị trấn Măng 

Đen, huyện Kon 

Plông 

Trần Ngọc Diệp 0903287095 7 72 

Mô hình HTX 

tích tụ, tập trung 

ruộng đất có quy 

mô lớn và ứng 

dụng công nghệ 

cao vào sản xuất. 

Hỗ trợ hệ thống dây tưới 

nhỏ giọt; Bộ điều khiển 

tưới tự động kết nối Wifi; 

hệ thống ống và phụ kiện 

phun vi sinh chịu áp lực 

8.5mmm; Màng nilong 

nhà kính + công thi công; 

Ươm cây trên giá thể; 

máy trộn giá thể ươm cây 

con; máy ly tâm làm khô 

rau củ quả; bộ bồn sục 

inox và máy sục ozon rửa 

làm sạch rau củ quả; cải 

tạo hệ thống mương thoát 

nước chống ngập; máy 

cày nhỏ 
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STT Tên hợp tác xã Địa chỉ 
Người đại diện 

pháp luật 

Số điện thoại 

liên hệ 

Số 

thành 

viên 

Đánh giá 

xếp loại 

HTX 

năm 

2020 

(Điểm) 

Mô hình HTX 

lựa chọn hoàn 

thiện 

Nội dung cần nhà nước 

hỗ trợ HTX hoàn thiện 

2 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ, Thương mại 

Rạng Đông 

Khối 7, thị trấn 

Đăk Tô, huyện 

Đắk Tô 

Nguyễn Ngọc 

Đông 
0847772879 24 83 

Mô hình HTX 

nông nghiệp 

đảm nhiệm các 

dịch vụ đầu vào, 

sơ chế/chế biến 

và đầu ra trong 

chuỗi giá trị 

nông sản 

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực; hỗ trợ 

xúc tiến thương mại, mở 

rộng thị trường tại Hà 

Nội, Tp. Hồ Chí Minh và 

Lào Cai; Dây chuyền sản 

xuất chế biến cà phê thô; 

kho bảo quản trái cây 

lạnh; Vay quỹ hỗ trợ hợp 

tác xã 

3 

Hợp tác xã nông nghiệp, 

sản xuất và thương mại 

Sáu Nhung 

Thôn 5, Hà Mòn, 

Đắk Hà 
Nguyễn Tri Sáu  0977413287 

113 

(trong 

đó số 

thành 

viên 

chính 

thức 

là 32) 

86 

Mô hình HTX 

vừa sản xuất, 

vừa tham gia thị 

trường (sàn giao 

dịch nông sản). 

Hỗ trợ kỹ sư chế biến 

thực phẩm; chuyển đổi số 

trong canh tác nông 

nghiệp; vay nguồn vốn 

tín chấp dài hơi để dự trữ 

nông sản; Nâng cấp nhà 

kho dự trữ và chế biến; 

mở rộng sân phơi 

4 Hợp tác xã Đoàn Kết 

Làng Kênh, xã 

Mô Rai, huyện Sa 

Thầy 

Nguyễn Văn 

Xuân 
0384430777 8 68 

Mô hình HTX 

nông nghiệp 

đảm nhiệm các 

dịch vụ đầu vào, 

sơ chế/chế biến 

và đầu ra trong 

chuỗi giá trị 

nông sản. 

Bồi dưỡng, tập huấn quản 

lý hợp tác xã cho thành 

viên; Mở rộng kinh doanh 

trên các trang thương mại 

điện tử; các loại máy chế 

biến thực phẩm công 

nghệ cao; sắp xếp lại 

thành viên trong ban quản 
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STT Tên hợp tác xã Địa chỉ 
Người đại diện 

pháp luật 

Số điện thoại 

liên hệ 

Số 

thành 

viên 

Đánh giá 

xếp loại 

HTX 

năm 

2020 

(Điểm) 

Mô hình HTX 

lựa chọn hoàn 

thiện 

Nội dung cần nhà nước 

hỗ trợ HTX hoàn thiện 

trị; vay quỹ hỗ trợ hợp tác 

xã; xây dựng nhà xưởng, 

phân loại sản phẩm; máy 

chế biến thực phẩm công 

nghệ cao 

5 
Hợp tác xã Dược liệu 

hữu cơ Tu Mơ Rông 

Thôn Đăk Kinh 

2, xã Ngọc Lây, 

huyện Tu Mơ 

Rông 

Nguyễn Đình 

Cảnh 
0326 225888 13  

Mô hình HTX 

nông nghiệp 

đảm nhiệm các 

dịch vụ đầu vào, 

sơ chế/chế biến 

và đầu ra trong 

chuỗi giá trị 

nông sản 

Hỗ trợ đào tạo kỹ sư nông 

nghiệp trồng cây dược 

liệu; hỗ trợ đào tạo nhân 

viên bán hàng; hỗ trợ xúc 

tiến thương mại; mở rộng 

thị trường; Đầu tư máy 

móc thiết bị công nghệ 

cao và chế biến dược liệu 
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