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BÁO CÁO
Về việc rà soát Chương trình hỗ trợ kinh tế tập thể, Hợp tác xã

 giai đoạn 2021-2025

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Huyện Bình Giang tại công văn số 
686/UBND-TCKH  ngày 26/10/2022 về việc rà soát Chương trình hỗ trợ kinh 
tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân xã Tân Hồng báo 
cáo như sau:

UBND xã Tân Hồng nhất trí với các nội dung đã nêu trong dự thảo Kế 
hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 
hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các nội dung 
đơn vị đã thực hiện rà soát là:

+ Nội dung đánh giá kết quả đạt được giai đoạn 2016-2020: Đơn vị 
nhất trí với số liệu báo cáo đã nêu trong dự thảo kế hoạch;

+ Các nội dung hỗ trợ nhu cầu kinh phí, nguồn vốn cho các HTX: Đảm 
đúng nhu cầu thực tiễn của các HTX và các quy định của chế độ tài chính;

+ Định mức hỗ trợ: Đảm bảo đúng quy định tại Thông tư 124/2021/TT-
BTC ngày 30/12/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan đến công 
tác triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Tân Hồng về việc rà soát Chương 
trình hộ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. UBND xã Tân 
Hồng  kính gửi UBND Huyện Bình Giang; Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng 
hợp theo quy định./.

Nơi nhận:
- UBND Huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lưu: VT, VP.
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