
VAN PHONG CHNH PHU CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

CP Ha Nói, ngày 04 tháng 3 näm 2022 

THÔNG BAO 
un cua hü ttró'ng Chinh phü Phm Minh Chinh tii Hi ngh trtrc 

tuyn toàn quc Ting kt2O nãrn thrc hin Ngh quyt s 13-NQ/TW v 
kinh te tp the va Tong ket 10 nam thi hanh Lut Hçrp tac xa nam 2012 

Ngày 15 tháng 02 nàm 2022, tai  Tri si ChInh phii, Thu tung ChInh phü 
Pham Minh ChInh dã chü trI Hi nghj trirc tuy& toàn quc tong kêt 20 nàm 
thirc hin Nghj quyt s 13-NQ/TW v kinh t tp th (KTTT)1  và tng kt 10 
näm thi hành Lu.t Hçip tác xâ (HTX) nàm 2012. Dng chü tn Hi nghj tai  dim 
câu trii sô ChInh phü có: Chü tjch Uy ban Trung lxong Mt tr.n T qu& Vit 
Nam D Van Chin, Phó Thu tuàng ChInh phü Lê Minh Khái, Trueing Ban Chi 
dao di mdi, phát trin KTTT, HTX. Tham dir Hi nghj có B trtr&ng các B: 
Kê hoach  và Dâu tu, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Cong Thucmg, Giao 
thông v.n tâi, Tài chInh, Tu pháp và B tnr&ng, Chü nhim Van phông ChInh 
phü; Chü tjch Trung hang Hi Lien hip Ph ntr Vit Nam, Chü tjch Lien minh 
HçTp tác xã Vit Nam; các thành viên Ban Chi dao  d& mói phát trin KTTT, 
HTX; lãnh dao các b, co quan, Bi thu tinh üy/thành üy, Chü tjch Uy ban nhãn 
dan tinh, thành ph trrc thuc trung uang; lãnh dao  các si, ban, ngành lien 
quan; dai  din mt s HTX, doanh nghip, chuyên gia, nhà khoa bce. 

Sau khi nghe B tru&ng B K hoach và D.0 tu trInh bay Báo cáo 
tng kt 20 nàm thirc hin Ngh quyt s 1 3-NQ/TW, Báo cáo tng kt 10 näm 
thi hành Luât HTX và kin tham lun cüa các b, ngânh, dja phuung, HTX, lien 
hip HTX, các chuyên gia, nha khoa hoc, Thu tixàng Chfnh phü Phim Mirth Chmnh 
kt luân nhix sau: 

1. Dánh giá chung 

KTTT ma nông c& HTX, là thành phn kinh th quan trong, luôn ducic 
Dàng, Nhà nuc khuyn khIch phát trin. HTX & nuóc ta duqc hInh thành và 
phát trin qua các thôri k' ljch si:r, vói nhUng buc thäng trAm, vuçlt qua khó 
khän, thu thách, có nhng dóng gop to l&n và quan trong vào cong cuc dAu 
tranh giâi phóng dan tc, xây drng và bão v T quc. 

'Nghj quyt Hi nghj tAn thr 5, Ban ChAp hành Trung l.rcYng Khóa IX v tip tVc  di mon. phát triên 
va nâng cao hiu qua KTTT (Nghj quyt so 13-NQ/TW ngày 18 thang 3 näm 2002). 
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ChInh phü biu duong, dánh giá cao Ban Chi do Di mâi, phát trin 
KTTT, HTX (Ban Chi do), Co quan thixông trrc (B Ké hoch và Dâu tu) dà 
khãn trucing don dôc, hithng dn các b, ngành, dja phucTng to chüc tong kêt, 
chuãn bj cong phu, k luo'ng các báo cáo, tài 1iu tOng két 20 näm thirc hinNghj 
quyt sO 1 3-NQ/TW và 10 näm thi hành Lut HTX. Véco ban, thông nhât vth 
ni dung các Báo cáo và kiên phát biêu cüa các di biêu ye két qua thirc hin 
Nghi quyêt và thi hành Lut HTX; nhCing van dê vIxmg mAc, nguyen nhán, bài 
h9c kinh nghim, trong do nhân mnh mt so ni dung sau: 

a) Kt qua thc hin Nghj quy& 

- Nghj quy& diiqc các cp, các ngành triên khai nghiêm t1ic, tr hçc tap, 
quán trit và the ché hóa, den vic to chüc thirc hin các nhim vii ma 
Nghj quyêt dé ra. 

- 100% tinh, thành ph ban hanh d an, chuong trInh hành dng thrc hin 
Nghj quyêt và Ké hoach phát triên KTTT trong tüng giai doan; nhn thi'rc cüa 
ca h thông chinh trj và ngu&i dan ye KTTT, HTX, nhât là HTX kiêu mói ducic 
nâng len; phñ hcip vói diêu kin kinh tê - xã hi và chü truong phát triên nén 
kinh tê thj trtr&ig djnh huàng xã hi chü nghTa O nithc ta. 

- Co bàn xây dmg, ban hành h thng quy djnh pháp lutvà cci ch, chInh 
sách h trçl phát triên KTTT, HTX theo yêu câu cüa Nghj quyêt, dông thii tiêp 
t1ic rà soát, bô sung, hoàn thin cho phü hçrp vâi tInh hInh thrc tê cüa tmg giai 
doan phát triên. 

- Sau 10 nAm thi hành Lu,t HTX, khu vrc KTTT, HTX có chuyn bin 
tIch c1rc ye chat và luçmg; co bàn khAc ph11c tInh trng yêu kern kéo dài, tn 
diing và khai thác duçic du dja, tiêm näng, không gian phát triên, trng buâc 
khäng djnh vj trI, vai trô cüa mt trong nhng thành phân kinh té nên tang trong 
nên kinh tê quôc dan. 

- Vic chuyn di, t chirc 1a  các HTX theo quy djnh cüa Luât HTX co 
bàn duçic hoàn thành; cOng tác v.n dng, huérng dn thành 1p các HTX mâi 
dat duçc kêt qua quan tr9ng, trong 20 nàm qua cã nithc có 37.8 10 HTX mi 
ducic thành lap. 

- Dà xu.t hin them nhiu loai hInh, mô hInh KTTT, HTX hoat dng hiu 
qua, gop phân thüc day phát triên kinh té, tao  vic lam, tAng thu nhp, xóa dói, 
giãm nghèo cho các thành viên, gop phân xây dirng nông thôn mth, bão dam 
an sinh, an ninh, trt tu, an toàn xA hi, trong do mô hInh hoat dng có hiu 
qua, nhát là h thông Qu tin ding nhAn d (vâi 1.181 qu5 hoat  dung trên 
57/63 tinh, thành phô, hon 1,8 triu thành viên). 

b) Tn tai, han ch 

Ben c?nh  nhCtng kt qua dat  duc, khu vrc KTTT, HTX vn cOn bOc  l 
mt sO han  chê, bat cap, do là: 
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- N]a.n thic cüa co quan quân 1 nhà nuóc, cüa nguii dan v KTTT, nht 
là HTX kiêu mOi diiçc nâng len nlurng vn con tam 1 e dè, ngi tham gia HTX 
và kinh té hop tác. 

- T& d tang trung cüa khu virc KTTT con thâp so vài các khu virc kinh 
tê khác, t l dóng gop vào GDP chua dáp 1rng yêu câu. Phn lou to chi'rc KTTT, 
HTX có quy mO nhO, phát triên không dông dêu giüa các vüng, mien, gifla khu 
vrc nông nghip và phi nOng nghip. 

- Quân 1 nba nuc v KTTT, HTX cOn thiu bt cap, không thong nht, 
thiêu cht chê, phân tan, chua hiu qua, dc bit là & các cap dja phuong (con 
nhiêu dâu môi các cci quan có chirc nàng ye quân 1 KTTT, HTX, chua có b 
may quàn l nhà rnróc chuyên trách ye KYI'T, HTX); 

- Cong tác tong kt 1 lun và tng kt thc tin thi hành Lut FITX chi.ra 
kjp th?ñ; ni dung phát triên KT'F1' chia duçic nghiên ciru, giãng dy sau rng 
trong các trung di hçc, cao däng, trung hçc chuyên nghip và dy nghê nhu 
yêu câu cüa Nghj quyét. 

- HiiOng dn, chi do thirc hin Nghj quyt, xây dimg van bàn quy phm 
pháp 1u.t cOn ch.m; a mt so ncii cong tác quãn 1 nhà rnrOc cOn buông lông 
hoc can thip qua sâu, khOng ding dôi vói to chüc, hoat dng và nhân sr cüa 
HTX. Cong tác thanh tra, kiêm tra vic thirc thi pháp 1ut chira thithng xuyên. 

- Dánh giá v hiu qua và dóng gop cüa KTTT trong nn kinh t cOn chi.ra 
day dü, thiêu sot trong tInh toánvê dóng gop cüa các tO chrc kinh tê hop tác 
(hin nay mai chi tInh dizçrc phân dóng gop cüa HTX trong GDP, chua tInh 
dóng gop cüa to hop tác, kinh tê thành viên và h gia dInh) dan den h thâp vai 
trO, v trI cüa thành phân KTTT trong nên kinh té nuâc ta. 

c) Nguyen nhân nh11ng hçn ch, yu kern 

- Vic lanh do, chi dao  thirc hin th\rc hin Nghj quyt s 13-NQ/TW Va 
K& 1un s6 70-KL/TW a rnt s noi cüa cap üy Dãng, ChInh quyên cOn hInh 
thrc, chua thc su quan tam, thrn chI cOn có t.r tu&ng hoài nghi ye sir thành 
cong cña KTTT, HTX. 

- Chira có chInh sách ixu däi thOa dáng, kjp thM, khâ thi; nguOn 1rc h trçl 
cho phát triên KTTT, HTX cOn thiêu, dan trâi, chU yêu là nguOn vOn lông ghép. 

- Di ngü can b cüa Co quan quân l và HTX con yu, chtra thrqc bi 
di.rng, cp nht kiên thirc quàn 1 HTX trong nên kinh tê thj tnrng dnh huang 
xã hi chü nghTa. 

d) Bài h9c kinh nghim 

Co bàn dng tInh vói cac bài h9c kinh nghim trong các Báo cáo do 
B trirang B Kê hoch và Dâu tu trinh bay. Dê nghj Ban Chi do, Co quan 
thurng trrc (B Kê hoach  yà Dâu tu) tiêp tiic cp nht, lam rO hon, nhât là các 
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bài hçc kinh nghim rut ra tr thrc t các mô hInh thành cong v cOng tác chi 

dao, Iânh  dao,  to chirc thirc hin Nghj quyêt và thi hành Lut HTX; ye chInh 
sách và sir ding hiu qua ca ché, nguOn hrc hO trçi, trong do quan tr9ng nhât là sir 
quan tam, chi cto cUa cap üy Dãng, ChInh quyên và dc bit là nguOi dirng dâu. 

2. Bi cãnh phát trin KTTT, HTX trong thOri gian tri 

a) Sau han 35 näm dôi mói, kinh t nithc ta d.t drçic nhCrng thàrth tru 
quan trçng, tang truâng kinh tê thuc nhóm cao trong khu vçrc và trén the giâi, 
vj th dt nuâc ta duçic nâng len. Tir nuâc lc hu kern phát triên, trãi qua nhiêu 
cuc chiên tranh nhung duâi sir lãnh dao  sang suôt cüa Dàng, quàn lb", diêu 
hành cüa Nhà rnróc và sr doàn két cüa Nhân dan, dc bit là di doàn kêt cüa 
toân dan tc dã lam nên süc mnh ni sinh cña dat nithc, trong do khu v1rc 
KTTT, HTX dóng vai trO rat quan tr9ng trong sir nghip xây dung và phát triên 
dat nithc. 

b) Cuang linh cüa Dãng dã khng dnh kinh t nhà nisâc cüng vâi KTTT 
ngày càng trâ thành nên tang vctng chäc cüa nên kinh tê quOc dan. Van kin 
Dai hôi XIII cUa Dãng yêu câu dôi mOi, nâng cao hiu qua hot dng cUa các 
t cht'rc KTTT, HTX g.n vol phát huy vai trO lam chü, tang cu&ng igi ich cüa 
các thành viên, nâng cao khã näng huy dng nguOn lixc. 

c) Vic tham gia ngày càng sâu rng vào tin trInh toàn c.0 hóa và hi 
nhp quôc tê, vOi các cam kêt mO thj trtRmg ye thucing mai  hang hóa, djch vi 
va du tii theo cac hip djnh thixang mi tçr do song phucrng và da phuang, cüng 
vOi cuc each mng cong nghip lan thir tr dang to ra nhUng ca hi và thách 
thüc dOi vOi khu virc KTTT, HTX. 

d) Ca hi, dtr dja và tim näng phát trin cüa khu virc KTTT, HTX con r.t 
iOn, d.c bit là HTX nông nghip. Di ngU lao dng dông, có kinh nghim, 
cüng vOi h tang ca sO 0 khu vrc nOng thOn duçic dâu tu cüa Chuang trmnh mvc 
tiêu quOc gia ye xây dimg nOng thOn mOi sê là nên tang thüc day, áp ding cong 
ngh, phuang thOc s.n xuât tiên tiên, hin di. VOi thj tnr&ng trong nuOc quy 
mO gân 100 triu dan, thu thp ngày càng tang và thj truOng quOc té tiêp tic 
mO rng vOi 15 FTA dugc k két và dam phán, là diêu kin rat thun igi thuc 
day san xuât và tiêu thy hang Vit Nam. 

Tuy nhiên, vOl xu th toàn cAu hóa yà hi nh.p quc t së có nhüng cnh 
tranh hêt suc gay gät, quyet liêt néu chüng ta khong dr bao kjp thOi và chuân 
bj nguOn lirc sê diên biên nhanh và gay ra hu qua rat nng né. 

3. Myc lieu, djnh hithng giâi pháp trQng tam thuc dy phát trin KTTT, 
HTX trong thOi gian tOi 

Dng tInh vOi myc tiêu, djnh hux9ng, giài pháp trpng tam dA d ra d thüc 
day phát triên KTTT, HTX trong thOi gian tOi, trong do tp trung thrc hin mt 
so nhóm nhim vy, giài pháp sau: 
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- Mt là: Nh.n thi'rc sâu s&c chü tnrcYng, djnh hithng, vai trô, vj trI cüa 
KTTT là mt thành phân kinh tê quan trQng, không the thiêu trong nén kinh tê 
thj tru&ng da thành phân, da sà hth, djnh htràng xà hi chü nghia theo tinh th.n 
Nghj quyêt Dai  hi XIII và các chü truung, chInh sách cüa Dàng ye phát triên 
KTTT, HTX. Tiép tic nghiên c1ru, xay dimg cor ché chInh sách phü hçp vói 
tmnh hmnh m&i và thiic tin Viôt Nam. 

- Hai là: Tip tic hoàn thin th ch, tháo g các dim nghên v the ché, cor 
ché, chmnh sách trên cor s& ton tr9ng các quy lu.t kinh têthj tnthng djnh huàng xã 
hi chü nghTa. Xây dirng b may quãn l nhà nithc ye KITF, HTX tp trung, 
thông nhât, xuyên suôt trong chi dao,  diêu hành tr trung uo'ng den dja ph1.rmg. 

- Ba là: Nghién ciru, h trçl rng diing sang tao  khoa hçc cong ngh, nht 
là cong ngh cao, cong ngh so, phát triên kinh tê xanh, kinh tê tuân hoàn, kinh 
tê tn thüc cho phát triên KTTT, HTX. 

- Bn là: Huy dng mçi ngun hrc cho phát trik KTTT, HTX, d.y manh 
hçp tác cong - tir. 

- Näm là: Xây dirng mô hInh quãn trj KTTT, HTX tiên tiên, kt hçTp v&i 
mô hInh truyên thông phñ hqp vol diêu kin, tInh hInh cii the cUa nuOc ta, có 
kê thira, on djnh, dôi mOi và phát triên. 

- Sáu là: Tao canh tranh lành manh,  gn vOi mO rng thj tnrOng và phát 
triên th.rorng hiu, san phâm. 

- Bay là: Tang cuOng lien doanh, lien kt, xây dijng thirang hiu các san 
phâm theo chuôi và theo the manh  cüa tmg khu virc, vüng mien; quy hoach 
vüng nguyen lieu hçp l theo diêu kin tüng dja phuang, tmg san phâm và quy 
mô, thj tru?ng. 

- Tam là: Nâng cao trInh d, näng hjc cüa di ngü can b và các chü th 
tham gia KTTT, HTX, chuân hóa các chOc danh quán l trong HTX (giam dôc, 
kê toán, kiêm soát). 

4. Quan dim, mi,ic tiêu, djnh huOng chInh sách sra di Lut HTX 

a) Quan dim: Süa di Lu.t HTX phái xut phát tir thirc tin; phü hçip vOi 
các nguyen täc HTX co bàn; the chê hóa day dü các quan diem, thrOng lôi, 
chInh sach cüa Dàng ye phát triên KTTT, HTX 0 nithc ta; phü hçp vOl iqi Ich 
các chü the tham gia, nhât là cüa ngi.rOi dan; phü hqp vói hoàn cãnh, diêu kin 
kinh tê - xà hi cüa nuOc ta và nguôn lirc hin có. 

b) Mc tiêu: Xóa bO cac rào can, dim nghën; tao  môi truOng th ch& 
chInh sách thun lçii, tao  dir dja, dng lirc thüc day phát triën manh  me dê khu 
vrc KTTT, HTX dóng vai trô, vi trI là thành phn kinh tê quan tr9ng, không 
th thiu trong nn kinh t thj truOng djnh hithng xä hi chü nghia hin nay. 
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c) Djnh hiirng chInh sách cn sra di 

- Mt là: Nghiên c1ru, hoãn thin các quy djnh v xác djnh bàn ch.t HTX, 
vic ma rng thãnh viên. 

- Hai là: Nghiên ciru hoàn thin các quy djnh v loi hInh t chüc kinh t 
hçp tác và t chi.'rc di din, vâi nhiu hInh thüc hçp tác da d.ng nhx: to hcip 
tác, lien doàn HTX. 

- Ba là: Không can thip vâo hoat dng san xut kinh doanh, phát huy 
quyn t1r chü, tr chju trách nhim cüa tüng HTX trong quyêt djnh phucing an 
san xu.t, kinh doanh, huy dtng vn gop, t 1 giao djch, trIch 1p các qu HTX. 

- Bn là: Nãng cao tInh minh b.ch, hiu qua trong quân 1, diêu hành 
HTX, to dng hrc cho khu vrc HTX phát trin, trong do tang cithng các hot 
dng k toán, kim toán, chuyn di s thIch ün vâi each mng cOng nghip 
4.0 và thIch 1rng vOi bin di khI hu. 

- Näm là: Hoàn thin các quy djnh v quãn l nhà nijic di vâi khu vrc 
KTTT, HTX theo humg tang cumg h.0 kiêm, nâng cao tInh tr giác, thi'rc 
ch.p hành k 1u.t, k)' cuing cüa HTX, khu vçrc KTTT; dy manh  rng diing 
khoa hçc cong ngh d hn ch tác dng cüa con ngxii lien quan den thu tiic 
hành chInh và ho.t dng cUa b may nhà nuâc, chng tiêu clrc, tham nhüng, 
sách nhiu. 

- Sáu là: Nghiên ciru hoàn thin các quy djnh v các chInh sách h trçv cüa 
Nhà nithc. Can phài có chInh sách h trg, cci chê d.c thü, xu tiên cho khu virc 
KTTT, HTX. 

5. Nhim vi trong thai gian tOi 

a) Ban Chi do, Cci quan thuang trirc (B K hoch và Dâu ttr) chü trI, 
phôi hcp vâi các b, ngành, dja phucing khn tnr.mg: 

- Hoàn thin các báo cáo thng k&, nghiên cüu và dà xu.t c.p có thm 
quyên ban hành Nghj quyt mai thay th Nghj quyt sO 1 3-NQ/TW theo kê 
hoch, chucvng trInh lam vic dâ d ra cüa B ChInh trj, Ban BI thu; hoàn thin dê 
nghj xay dirng dir an sra di Luât HTX theo quy djnh, bâo dam tin d, cht h.rcmg. 

- Nghiên ciru dánh giá dy dü dóng gop cüa khu virc KTTT vào GDP 
(bao gôm ca dóng gop cüa t hçrp tác, kinh t thành viên, h gia dinh). 

- Tip ti1c nghien ciru, tng k& thrc tin, hoàn thin cci sâ 1 1un v phát 
trin các th chrc kinh t hqp tác trong nn kinh t thj tru&ng djnh hiróng xã hi 
chü nghTa a Vit Nam. 

- Nghién ciru, tip thu các kin nghj vói ChInh phà các nhim vv, giãi 
pháp phü hçip vói tInh hInh, báo cáo d xut nu vi.rçYt thâm quyen. 
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b) Các b, ngãnh, dja phu'ang tp trung huy dng ngun lirc thrc hin các 
Chrang trInh ho trçx phát triên KTTT, HTX. Co cci ché d.c thü, uu tiên cho khu 
vrc KTTT, HTX. 

Van phóng Chinh phü thông báo d Ban Chi dao  phát trin KTTT, HTX, 
B Kê hoach  vâ Dâu tii và các b, ngãnh, dja phi.rong biêt, thrc hin./. 

Nci nhin: 
- Thu tirOng, các Phó Thu trnS'ng Chinh phü; 
- Các B: KH&DT, TC, TP, NN&PTNT, CT, 

GTVT, XD, NHNN VN; 
- Ban Kinh t Trung uclng; 
- Van phông Trung iiong Dãng; 
- Các UB cüa Quôc hi: TCNS, KT; 
- Các thành viên Ban Chi d6 PT KTTT, HTX; 
- Lien minh HTX Vit Nm; 
- Các Tinh üy, Thành üy, UBND các tinh, TP 

trrc thuOc trung uccng; 
- VPCP: BTCN, the PCN: Nguyen Cao Lic, Cao Huy, 

Trçv 1' TI'g, Trçi I PTTg Lê Minh Khái, 
the Vi: TH, PL, CN, KTFH, TKBT; 

- Lsu VT, MN (02). H 

KT. BO TR1JONG, Cliii NIIIEM 
PHO CBIJ NIIIIM 

Nguyn Cao Liic 
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