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BÁO CÁO 
 

TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW NGÀY 

18/3/2002, HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ 
 

 

(Kèm theo công văn số  8896 /BKHĐT-HTX ngày 16  tháng 12 năm 2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư) 

 

MỞ ĐẦU 

 

Trong 20 năm qua, cùng với quá trình đổi mới kinh tế và hội nhập kinh tế 

quốc tế, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) đã trải qua các giai đoạn phát triển khác 

nhau trong đó có những thuận lợi và khó khăn, thách thức nhất định. Nổi bật nhất 

là sự thay đổi mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu cũ kém hiệu quả sang mô hình HTX 

kiểu mới, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Khu vực KTTT với nhiều loại hình tổ chức 

kinh tế hợp tác đa dạng (THT, HTX, LH HTX), trong đó nòng cốt là HTX là một 

trong những thành phần kinh tế quan trọng, đóng góp vào những thành tựu phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các tổ chức kinh tế hợp tác đã từng bước liên 

kết những người sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, để hợp sức, góp vốn tạo điều kiện 

thuận lợi tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển nhằm chia sẻ nguồn lực, lợi ích, 

kinh nghiệm, tạo nên mối liên hệ hài hòa giữa các thành viên theo hướng liên kết 

cộng đồng, mở rộng hợp tác giữa thành phần KTTT với các thành phần kinh tế 

khác. Khu vực KTTT đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém kéo dài, 

từng bước đổi mới gắn với cơ chế thị trường, bước đầu khẳng định là nhân tố quan 

trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và sự phát triển 

kinh tế của thành viên. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, sau 20 năm triển khai, thực hiện Nghị 

quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

thể (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 13-NQ/TW), cùng với sự thay đổi nhanh chóng 

của nền kinh tế, khu vực KTTT của nước ta vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, chưa phát 

huy được tối đa tiềm năng của mình trong hỗ trợ phát triển kinh tế thành viên cũng 

như đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước. Điều đó đặt ra nhiệm vụ phải tổng 

kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và đề xuất định 

hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển KTTT thời gian tới phù hợp xu 

hướng phát triển mới và tình hình thực tế, phục vụ việc xây dựng dự thảo Nghị 

quyết mới về KTTT. 

Thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương về tổng 

kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
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Quyết định số 887/QĐ-TTg ngày 7/6/2021 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng 

kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái 

- Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT ngày 3/8/2021 

ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 

5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) đã ban hành các công văn 

số 5959/BKHĐT-HTX ngày 7/9/2021; công văn số 7218/BKHĐT-HTX ngày 

21/10/2021; công văn số 7732/BKHĐT-HTX ngày 9/11/2021 hướng dẫn, đôn đốc 

các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc Tổng kết. 

Trên cơ sở báo cáo tổng kết của 9 bộ, ngành, cơ quan Trung ương1, 3 báo 

cáo khảo sát thực tế, 15 báo cáo chuyên đề, 12 hội thảo chuyên gia và báo cáo tổng 

kết của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng 

kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả KTTT báo cáo tổng kết 20 năm Nghị quyết số 13-

NQ/TW như sau: 

 

Phần I 

BỐI CẢNH VÀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW 

 

I. BỐI CẢNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

SỐ 13-NQ/TW 

Nghị quyết số 13-NQ/TW được ban hành trong bối cảnh toàn Đảng, toàn 

dân ta đã giành được những thành tựu to lớn sau 15 năm thực hiện đường lối đổi 

mới theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng và 10 năm thực hiện 

Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội (1991-2000). Lúc này nền kinh tế 

nước ta đã có bước phát triển mới về lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và hội 

nhập kinh tế quốc tế; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ 

rệt, văn hoá xã hội không ngừng tiến bộ; thế và lực của đất nước tăng cao, khả năng 

độc lập tự chủ được nâng lên, tạo thêm điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 

đại hóa đất nước. Tuy nhiên, với tư cách là một trong những thành phần kinh tế quan 

trọng của đất nước, khu vực KTTT vẫn còn nhiều mặt yếu kém kéo dài, chưa đủ sức 

đảm nhiệm tốt vai trò cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền 

kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Trước tình hình đó, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW nhằm 

phát triển KTTT với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là HTX. Đây 

cũng là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, tiếp tục 

                                                                 
1 Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên minh HTX Việt 

Nam. 
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thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, trong đó phát triển nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm.  

Nghị quyết số 13-NQ/TW đã khắc phục kịp thời một số tồn tại của KTTT, 

đặc biệt thống nhất về nhận thức, quan điểm chỉ đạo về phát triển KTTT từ Trung 

ương đến địa phương và sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh 

tế tập thể. Nghị quyết xác định “KTTT phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa 

dạng, trong đó HTX là nòng cốt, kinh tế nhà nước cùng với KTTT ngày càng trở 

thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”; làm tiền đề, nền tảng ra đời 

Luật Hợp tác xã năm 2003 và Luật Hợp tác xã năm 2012, tạo môi trường pháp lý 

thuận lợi cho KTTT phát triển. Từ năm 2002 đến nay, KTTT đã có bước chuyển 

biến rõ nét, thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, tư duy HTX kiểu cũ dần được 

xóa bỏ, từng bước vươn lên khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế - xã 

hội đất nước. 

Hiện nay và trong thời gian tới, nước ta sẽ tham gia ngày càng sâu rộng vào 

tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập với khu vực và thế giới với hàng loạt hiệp định 

thương mại được ký kết. Việc thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại tự 

do (FTA) thế hệ mới sẽ tạo cơ hội mở rộng, đa dạng hóa thị trường với mức ưu đãi 

cao, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, mạng lưới sản suất toàn cầu, góp 

phần tích cực vào quá trình đổi mới đồng bộ và toàn diện, khơi dậy tiềm năng đất 

nước và của các thành phần kinh tế, trong đó có KTTT. Tuy nhiên, bên cạnh những 

cơ hội, thuận lợi, KTTT nước ta đang đứng trước những thách thức, khó khăn cả 

về khách quan lẫn chủ quan. Về khách quan, đó là sự bất ổn ở nhiều khu vực trên 

thế giới; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Về chủ quan, đó là năng lực nội tại hạn chế; số 

HTX quy mô lớn, làm ăn có hiệu quả còn ít; lợi ích đem lại cho thành viên chưa 

nhiều; đóng góp của KTTT chiếm tỷ trọng thấp trong tổng sản phẩm xã hội,… Vì 

vậy, yêu cầu đặt ra đối với khu vực KTTT là phải phát huy nội lực vươn lên thoát 

khỏi những tồn tại yếu kém căn bản, đổi mới phương thức quản lý kinh doanh; ứng 

dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hội nhập, 

toàn cầu hoá nền kinh tế và đảm nhiệm tốt vai trò nền tảng vững chắc trong nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này đòi hỏi cần có những 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển phù hợp cho những năm 

tiếp theo. 

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT THỰC 

HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW 

1. Ở Trung ương: 

Ngay sau khi Nghị quyết số 13-NQ/TW được ban hành, Ban Bí thư đã ban 

hành Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/4/2002 về việc nghiên cứu quán triệt và tổ chức 

thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị 

quyết, trên cơ sở kết quả 5 năm, 10 năm và 15 năm thực hiện Nghị quyết, Ban Bí 

thư đã ban hành Kết luận số 08-KL/TW ngày 14/12/2006 về tình hình 5 năm thực 

hiện Nghị quyết và Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 20/01/2008 về tăng cường lãnh đạo 

thực hiện Nghị quyết; Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 56-KL/TW ngày 
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21/02/2013 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết và Kết luận số 70-KL/TW ngày 

9/3/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. 

Về phía Chính phủ, để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg, ngày 17/7/2002 về 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

5, phân công các bộ, ngành có kế hoạch thể chế hoá các nội dung Nghị quyết; Chỉ 

thị số 22/2003/CT-TTg ngày 3/10/2003 về tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Nghị 

quyết số 13-NQ/TW; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 

25/9/2020 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-

KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. 

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Kết luận của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đã 

khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt Nghị quyết.  

Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn tài liệu hướng dẫn, tổ chức các lớp 

phổ biến Nghị quyết cho các đồng chí cán bộ chủ chốt các Bộ, ngành, các đồng chí 

lãnh đạo Ban Tuyên giáo và báo cáo viên của các tỉnh, thành phố. Ban cán sự đảng 

các Bộ, ngành Trung ương phối hợp với Đảng uỷ khối và Đảng uỷ cơ quan tổ chức 

nhiều Hội nghị quán triệt Nghị quyết, phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng 

Chương trình truyền thông về KTTT, đồng thời đăng tải hàng nghìn bài viết và 

phóng sự tuyên truyền pháp luật về HTX; tổ chức các đợt phóng viên của các báo 

đi thực tế viết bài về KTTT; phát động các cuộc vận động, cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật về KTTT; biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào phát triển 

KTTT...tới mỗi tổ chức đảng cơ sở và đảng viên trong ngành nhận thức đầy đủ, 

đúng đắn về nội dung của Nghị quyết, để từ đó áp dụng sáng tạo, phù hợp trong 

hoạt động quản lý nhà nước được phân công. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức phổ biến trong Đảng bộ cơ quan về Nghị 

quyết Trung ương số 13/NQ-TW, tiếp đó đã triển khai quán triệt Nghị quyết đến 

từng chi bộ trực thuộc; đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, mời chuyên gia 

trong và ngoài nước trình bày kinh nghiệm về phát triển KTTT, HTX, giới thiệu 

và phổ biến đường lối của Đảng về phát triển KTTT. Trong quá trình triển khai 

thực hiện Nghị quyết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quán triệt nghiêm túc các quan 

điểm, chủ trương của Nghị quyết, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan 

nghiên cứu và thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết trong các văn bản quy 

phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho HTX, liên hiệp HTX, THT thành 

lập và hoạt động. Bên cạnh đó, Bộ đã tham mưu cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT, HTX theo tinh thần 

của Nghị quyết số 13-NQ/TW, lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương của Đảng về phát triển HTX trong các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX 

do Bộ tổ chức; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng kết 15 năm thực hiện 

Nghị quyết; xây dựng bản tin về KTTT 2 tháng/số; chủ trì, phối hợp với Liên minh 
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HTX Việt Nam tổ chức diễn đàn kinh tế hợp tác hàng năm nhằm nắm bắt kịp thời 

những khó khăn, vướng mắc của HTX trong quá trình triển khai Nghị quyết. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 04 Hội nghị với 63 Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để 

quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW; tổ chức Hội nghị tổng kết ở hai miền để kiểm 

điểm, đánh giá KTTT sau 01 năm thực hiện Nghị quyết; tổ chức Hội nghị tổng kết 

15 năm và 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW trong lĩnh vực nông nghiệp 

và tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo triển khai nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật về HTX; phối hợp với các cơ quan truyền thông đăng tải hàng trăm bài viết, 

phóng sự tuyên truyền và xuất bản nhiều tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về Luật 

HTX, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, các mô 

hình HTX kiểu mới, mô hình liên kết có hiệu quả. Phối hợp với Đài Truyền hình 

Việt Nam đưa tin về HTX trong bản tin chào buổi sáng của VTV1; xây dựng bản 

tin nội bộ về HTX nông nghiệp 2 tháng/số; tổ chức nhiều diễn đàn, câu lạc bộ khác 

nhau liên quan đến phát triển KTTT, HTX, liên kết sản xuất, trong đó thành lập 

diễn đàn hợp tác của các cơ quan, tổ chức quốc tế đang hỗ trợ phát triển HTX tại 

Việt Nam (Netcoop); các câu lạc bộ lãnh đạo trẻ của các HTX nông nghiệp… 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị, chi nhánh Ngân hàng 

Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ngân hàng thương mại 

tiến hành nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TW, Chỉ thị số 20-CT/TW, 

Kết luận 56-KL/TW, Kết luận 70-KL/TW để cơ sở đảng, cán bộ đảng viên nắm 

vững tư tưởng và nội dung của Nghị quyết. Theo đó, Nghị quyết và các chỉ đạo 

của Đảng về KTTT đã được nghiên cứu, quán triệt trong nhận thức và hành động 

từ Trung ương tới địa phương, từ cơ quan quản lý nhà nước đến các tổ chức tín 

dụng để tạo ra nhận thức chung trong toàn ngành về triển khai thực hiện, lồng ghép 

mục tiêu phát triển KTTT trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. 

Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Sở Công 

Thương các tỉnh, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với khu vực 

KTTT trong ngành Công Thương; tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nông nghiệp, công 

nghiệp sản xuất trong nước; đăng nhiều tin, bài về HTX thương mại, công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp trên website của Bộ; phối hợp Liên minh HTX Việt Nam xây 

dựng nhiều tin, bài, phóng sự phát sóng trên VTV1, VTV4 nhằm phổ biến, tuyên 

truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về KTTT. Phối hợp với Trường Đại học Kinh 

tế quốc dân hướng dẫn các HTX kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 

doanh trong điều kiện mới khi Luật HTX 2012 có hiệu lực, giúp các HTX có cái 

nhìn khái quát về phương án đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao 

hiệu quả sản xuất, kinh doanh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, phát triển các dịch 

vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; mở rộng liên doanh, liên kết, hợp tác 

với các doanh nghiệp, cơ sở khoa học nhằm gắn sản xuất với ứng dụng chuyển 

giao khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm; 

nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.  
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Bộ Giao thông vận tải đã đã triển khai và phổ biến Nghị quyết đến toàn thể 

cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, các cấp ủy Đảng; xây dựng Chương trình 

hành động, có kế hoạch triển khai cụ thể giao cho Lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện; 

chỉ đạo Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố bám sát nội dung Nghị quyết, 

Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy để xây dựng kế hoạch phát triển 

KTTT của ngành ở địa phương. Các cơ quan tuyên truyền, nghiệp vụ như Báo 

Giao thông vận tải, Báo Bạn đường, các Tạp chí, các Vụ, Tổng cục, Cục có liên 

quan của Bộ bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú đã đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền đường lối quan điểm của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước; 

biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào HTX thuộc ngành vận tải. 

Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí Trung ương và địa phương tuyên 

truyền Nghị quyết, Luật HTX, các chủ trương, chính sách về giao thông vận tải, 

an toàn giao thông và từng bước nâng cao vị thế kinh tế của HTX ngành giao thông 

vận tải.  

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo cấp ủy đảng tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết 

đến cán bộ, đảng viên; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ 

quản lý HTX trong ngành xây dựng tại các địa phương nhằm nâng cao năng lực, 

nhận thức về phát triển KTTT, vai trò, vị trí bản chất của KTTT trong phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương. 

Bộ Tài chính đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc trong toàn ngành, 

ban hành Quyết định số 84/2002/QĐ-BTC ngày 23/6/2002 về Chương trình hành 

động triển khai thực hiện các Nghị quyết, đồng thời đề ra và triển khai xây dựng các 

chính sách tài chính nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Kế hoạch thực 

hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” gắn với việc 

thực hiện Nghị quyết; hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cụ thể hóa, 

tập trung vào những nhiệm vụ mà Nghị quyết đã xác định nhằm phát huy vai trò 

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân trong phát triển KTTT; đồng thời thống 

nhất nội dung hoạt động triển khai Nghị quyết đối với các tổ chức thành viên của 

Mặt trận; phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc 

gia- Sự thật biên tập và phát hành cuốn sách “Những HTX kiểu mới điển hình giai 

đoạn 2014-2016”; tổ chức thành công nhiều tọa đàm về xây dựng HTX kiểu mới 

trong nông nghiệp. 

Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về “Vai trò và nhiệm vụ 

của Hội Nông dân Việt Nam trong hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân và tham gia 

phát triển tổ chức kinh tế hợp tác ở nông thôn”; phối hợp với các cơ quan báo đài 

Trung ương thực hiện hàng ngàn chương trình dưới các hình thức khác nhau để 

tuyên truyền Nghị quyết. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ban hành kế hoạch chỉ đạo và quán triệt 

vai trò của các cấp Hội đối với phát triển KTTT tới 63 tỉnh/ thành Hội. Theo đó, 

các cấp Hội tích cực vận động, tuyên truyền hội viên, phụ nữ tự nguyện tham gia 

KTTT, phát huy vai trò làm chủ trong các tổ chức kinh tế này. 
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Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Xây dựng 

và phát triển mô hình kinh tế hợp tác và HTX thanh niên” cụm các tỉnh, thành đoàn 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2003; ban hành 01 Nghị quyết chuyên 

đề của BCHTW Đoàn, 02 Kết luận của Ban Thường vụ TW Đoàn và triển khai 

nhiều phòng trào, cuộc vận động để phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện 

Nghị quyết 13-NQ/TW; ký chương trình phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

“Phát huy vai trò của thanh niên trong việc tham gia xây dựng và phát triển KTTT 

2013-2017” và ký nhiều chương trình phối hợp khác với Bộ Nông nghiệp và PTNT, 

Liên minh HTX Việt Nam trong đào tạo và hỗ trợ phát triển các mô hình KTTT, 

HTX do thanh niên làm chủ. 

Hệ thống Liên minh HTX (bao gồm Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh 

HTX cấp tỉnh) đã chủ động ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; 

Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam đã chỉ đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể, đơn 

vị trực thuộc và toàn thể HTX, liên hiệp HTX, thành viên tổ chức triển khai học 

tập, quán triệt Nghị quyết trong phạm vi cả nước, xây dựng kế hoạch cụ thể để 

tuyên truyền, quán triệt và học tập Nghị quyết. Trong giai đoạn 2002-2021, Liên 

minh HTX Việt Nam đã tổ chức 781 Hội nghị nghiên cứu quán triệt, triển khai 

Nghị quyết; các hội nghị chuyên đề về KTTT, HTX cho 52.136 lượt người; xây 

dựng cổng thông tin điện tử; biên tập và đăng tải hơn 18.000 tin bài, 206 phóng sự; 

xuất bản 50.000 bản tin kinh tế HTX Việt Nam. Liên minh HTX cấp tỉnh đã tuyên 

truyền, tổ chức 6.833 hội nghị phổ biến, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết 

và Luật HTX; tổ chức 1.793 diễn đàn, tọa đàm về KTTT, HTX; 16.628 lớp tập 

huấn; 22.912 bài báo, 14.221 phóng sự, 3.055 chuyên mục phát thanh, 435.959 ấn 

phẩm tuyên truyền…. 

2. Ở địa phương 

- Sau khi Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành Nghị quyết 

số 13-NQ/TW, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung lãnh đạo 

tổ chức triển khai học tập, quán triệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đồng thời ban hành 

các văn bản như nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, hướng dẫn, kế hoạch, 

quyết định, thông báo, kết luận và nhiều loại hình văn bản khác để triển khai thực 

hiện Nghị quyết, cụ thể: 

+ Nghị quyết: Có 49 Nghị quyết của Tỉnh ủy, 223 Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, 55 Nghị quyết của Huyện ủy, 36 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

huyện;  

+ Chỉ thị: Có 32 Chỉ thị của Tỉnh ủy, 46 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

20 Chỉ thị của Huyện ủy, 02 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân huyện; 

+ Chương trình hành động: Có 62 Chương trình hành động của Tỉnh ủy, 28 

Chương trình hành động Ủy ban nhân dân tỉnh, 57 Chương trình hành động của 

Huyện ủy, 03 Chương trình hành động Hội đồng nhân dân huyện, 28 Chương trình 

hành động Ủy ban nhân dân huyện. 

+ Hướng dẫn: Có 03 hướng dẫn của Tỉnh ủy, 17 hướng dẫn của UBND 

tỉnh, 9 hướng dẫn của Huyện ủy, 94 hướng dẫn của UBND huyện. 
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+ Kế hoạch: Có 61 kế hoạch của Tỉnh ủy, 11 kế hoạch của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, 637 kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, 39 kế hoạch của Huyện ủy, 745 

kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện. 

+ Quyết định: Có 17 quyết định của Tỉnh ủy, 1.049 quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, 32 quyết định của Huyện ủy, 03 quyết định của Hội đồng nhân dân 

huyện, 550 quyết định của Ủy ban nhân dân huyện và hơn 2.000 loại hình văn bản 

chỉ đạo khác (Thông báo, kết luận, công văn...) của Tỉnh ủy, Huyện ủy; Hội đồng 

nhân dân tỉnh, huyện; Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện. 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố đã triển khai nhiều Hội nghị 

để tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, trong đó có Nghị quyết số 13/NQ-

TW về KTTT với thành phần là lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh, 

lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Sau hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, Ban 

tuyên giáo tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh; các 

Sở, Ban, ngành; các tổ chức chính trị đoàn thể ở tỉnh tổ chức học tập, quán triệt 

thực hiện Nghị quyết.  

- Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố đã tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả 03 

năm, 05 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm thực hiện Nghị quyết, phân tích, đánh giá 

những thành tựu, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân và chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp 

cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương. 

Ngoài việc tuyên truyền các nội dung Nghị quyết, các sở, ban, ngành của 

các tỉnh, thành phố còn tuyên truyền về Luật HTX và các văn bản hướng dẫn, các 

mô hình HTX hoạt động hay, hiệu quả, những địa phương thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT. Việc tổ chức tuyên 

truyền, học tập Nghị quyết được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng như tổ chức 

hội nghị học tập, phổ biến; thông tin, tuyên truyền rộng rãi pháp luật về HTX trên 

các phương tiện thông tin đại chúng như trên báo, đài phát thanh truyền hình tỉnh, 

bản tin KTTT của tỉnh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về HTX…Thông 

qua việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, các tầng lớp cán bộ, 

đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối phát triển 

KTTT của Đảng, nhận thức rõ hơn về vai trò của kinh tế hợp tác, phù hợp với điều 

kiện, nhu cầu tổ chức lại sản xuất theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu nền 

kinh tế gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình OCOP ở địa 

phương. 

3. Đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân: 

Về cơ bản, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương đã ban hành 

nhiều văn bản để triển khai công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt trong việc tổ 

chức thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW. Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch 

tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết được triển khai trên phạm vi cả nước 

với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được nhân dân đồng thuận. Thông qua 

công tác tuyên truyền, nhận thức về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của phát 
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triển KTTT, phát triển mô hình HTX kiểu mới đã từng bước có chuyển biến tích 

cực góp phần quan trọng giúp khu vực KTTT, HTX từng bước thoát khỏi tình trạng 

yếu kém kéo dài, giảm bớt tâm lý hoài nghi, mặc cảm đối với mô hình HTX kiểu 

cũ vốn còn đè nặng trong tư tưởng của phần lớn cán bộ quản lý, các cấp, các ngành 

và người dân. 

Tuy nhiên, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết 

số 13-NQ/TW ở một số địa phương còn hình thức, chưa sâu, chưa được quan tâm 

đúng mức, chưa kịp thời, chưa đồng bộ; vẫn còn lồng ghép với việc phổ biến nội 

dung của các Nghị quyết, văn bản khác nên chất lượng chưa cao. Đối tượng tuyên 

truyền, học tập, quán triệt mới chỉ tập trung vào đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cấp tỉnh, 

huyện, xã, chưa được phổ biến sâu rộng và kịp thời tới các HTX, thành viên và 

đông đảo tầng lớp nhân dân, nhất là các địa phương khó khăn trong đi lại, vùng 

sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên tính lan tỏa còn hạn chế. Một số nơi, cấp 

ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội chưa quan tâm 

đến công tác tuyên truyền về KTTT. Vẫn còn một số cán bộ lãnh đạo, đảng viên 

(kể cả người đứng đầu) và một bộ phận người dân chưa thấy hết được vị trí, vai trò 

và tầm quan trọng của phát triển KTTT trong phát triển kinh tế xã hội của địa 

phương, đất nước, chưa hiểu rõ về giá trị, nguyên tắc, bản chất hoạt động của các 

tổ chức kinh tế hợp tác, HTX. Nhiều cấp uỷ đảng chưa coi trọng việc chỉ đạo phát 

triển KTTT là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, trong báo cáo chính trị của 

đại hội đảng bộ nhiều tỉnh, thành phố đề cập đến nhiệm vụ phát triển KTTT còn 

mờ nhạt, một số địa phương không có nội dung về phát triển KTTT. 

Nguyên nhân chính của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do việc tổ chức 

thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW chưa được chú trọng đúng mức; nhiều chương 

trình hành động, kế hoạch, đề án của cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai 

thực hiện Nghị quyết thiếu sự phân công cụ thể, không xác định rõ trách nhiệm của 

tổ chức, cá nhân khi giao nhiệm vụ; đội ngũ cán bộ tuyên truyền về Nghị quyết còn 

mỏng và chưa hiểu sâu sắc về nội dung, giá trị cốt lõi của Nghị quyết nên tuyên 

truyền còn mang tính hình thức, thiếu hành động thiết thực, cụ thể, chủ yếu vẫn là 

truyền đạt chủ trương, chính sách, chưa chú trọng tuyên truyền, biểu dương, nhân 

rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phát triển KTTT; nội 

dung về phát triển KTTT chưa được đưa vào giảng dạy ở các trường theo yêu cầu 

của Nghị quyết nên công tác tuyên truyền chưa được đào tạo bài bản, chưa có đội 

ngũ cán bộ thực sự chuyên sâu, am hiểu về KTTT ; một số địa phương chưa chú 

trọng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 

theo từng giai đoạn, một số nơi tuy có tiến hành sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của 

Trung ương nhưng còn hình thức, thiếu điều tra, đánh giá khoa học, chưa có giải 

pháp sát thực tiễn để khắc phục những tồn tại, khó khăn. Nhận thức về mô hình 

HTX kiểu cũ còn ăn sâu trong tiềm thức người dân, một bộ phận người dân chưa 

hiểu rõ và đầy đủ về KTTT, còn tư tưởng hoài nghi và hiểu sai về KTTT, chưa hiểu 

rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia HTX nên việc thay đổi nhận thức 

là rất khó khăn. 

 

 



10 
 

 
 

Phần II 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW VÀ TÌNH HÌNH 

PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN 2001-2021 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13-NQ/TW 

1. Về thống nhất nhận thức trong quan điểm phát triển KTTT, HTX 

Nhìn chung, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, nhận thức về các 

quan điểm phát triển KTTT của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đã có 

sự chuyển biến. Kết quả cụ thể như sau: 

- Quan điểm 1: “KTTT với nhiều hình thức đa dạng, mà nòng cốt là HTX, 

dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những người 

lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành 

phần kinh tế, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn”.  

Quan điểm này đã được hiện thực hóa trong thực tiễn. Trong thời gian qua, 

KTTT, HTX đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng HTX gia tăng đáng kể, 

quy mô và vốn được mở rộng. Nhiều loại hình HTX mới được thành lập đa dạng 

về hình thức tổ chức, quy mô, cách thức hoạt động và đã phát triển trong nhiều 

ngành, lĩnh vực (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ), địa bàn khác nhau, thu hút 

số lượng lớn và đa dạng các thành viên tham gia. KTTT tồn tại dưới nhiều hình 

thức, nhiều loại hình phát triển đa dạng từ các tổ nhóm sở thích, câu lạc bộ để hỗ 

trợ nhau trong sản xuất cho đến các THT, HTX và liên hiệp HTX. Thành viên trong 

các tổ chức kinh tế hợp tác bao gồm hộ gia đình, cá nhân và cả các doanh nghiệp, 

đặc biệt không giới hạn về số lượng, quy mô, lĩnh vực và địa bàn. 

Vai trò, ý nghĩa của sở hữu thành viên, sở hữu tập thể trong mỗi tổ chức kinh 

tế hợp tác ngày càng được thống nhất về nhận thức trong xã hội. Từ chỗ không 

nhận thức đầy đủ, thống nhất về bản chất của tổ chức HTX đến nay đã từng bước 

hiểu rõ bản chất HTX là phục vụ thành viên, thấy được vai trò, vị trí, tính tất yếu 

khách quan của KTTT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Sở hữu của thành viên vẫn được bảo toàn, kinh tế hộ gia đình không những không 

bị thui chột, mất động lực khi tham gia vào HTX mà HTX kiểu mới còn làm gia 

tăng giá trị và phát huy vai trò của kinh tế của thành viên. Bên cạnh đó, xã hội cũng 

đã từng bước phân biệt được sự khác nhau giữa HTX với doanh nghiệp hoặc giữa 

HTX với các tổ chức xã hội, từ thiện. 

Tuy nhiên, vấn đề sở hữu là nội dung quan trọng quyết định đến sự tồn tại, 

phát triển của KTTT. Cần nhận thức toàn diện về sở hữu trong KTTT bao gồm: sở 

hữu riêng của các thành viên và sở hữu chung của tổ chức. Nhận thức càng minh 

bạch, rõ ràng thì càng đảm bảo sự thống nhất, bình đẳng, phát triển của KTTT. Xác 

định rõ trong tổ chức KTTT những tài sản nào thuộc sở hữu của thành viên và 

thành viên có quyền gì đối với tài sản thuộc sở hữu thành viên; những tài sản nào 

thuộc sở hữu chung của tổ chức và tổ chức có quyền gì đối với tài sản này; Mối 

quan hệ giữa tài sản thuộc sở hữu thành viên và tài sản thuộc sở hữu chung của tổ 

chức phải như thế nào để tạo ra động lực thúc đẩy phát triển HTX. 



11 
 

 
 

Do vậy cần làm rõ nội dung sau:  

- KTTT là một thành phần kinh tế, còn các loại hình tổ chức kinh tế hợp tác 

(THT, HTX, liên đoàn HTX….) là các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh 

thuộc thành phần KTTT. 

- Cần làm rõ thêm về sở hữu riêng của các thành viên và sở hữu chung của 

tổ chức kinh tế hợp tác; sở hữu của HTX và doanh nghiệp trong việc liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm khi doanh nghiệp đầu tư vào HTX; hoặc doanh nghiệp 

là thành viên của HTX; trong thực tế có nhiều HTX ghi vốn góp của thành viên 

bằng diện tích đất sản xuất và quy thành tiền nhưng thực tế quyền sở hữu đất vẫn 

là của thành viên, HTX không có căn cứ để sở hữu đất và các thành viên vẫn tự 

sản xuất trên đất của mình, HTX chỉ làm khâu tổ chức sản xuất cung cấp dịch vụ 

đầu vào là chính vì vậy nên có quy định và hướng dẫn cụ thể hơn trong việc góp 

vốn điều lệ bằng hiện vật, bằng đất đai, tư liệu sản xuất; hoặc có doanh nghiệp 

muốn đầu tư cùng với HTX để liên kết sản xuất một loại sản phẩm nào đó trên diện 

tích đất của HTX; hoặc doanh nghiệp là thành viên của HTX thì cần có quy định 

và hướng dẫn cụ thể hơn về quyền sở hữu tài sản. 

- Quan điểm 2: “Phân phối theo lao động, theo vốn góp và mức độ tham gia 

dịch vụ; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thành viên KTTT 

bao gồm các thể nhân và pháp nhân, cả người ít vốn và nhiều vốn, cùng góp vốn 

và góp sức trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng cùng có lợi và 

quản lý dân chủ”. 

Quan điểm này đã khá rõ ràng và được hiện thực hóa trong thực tiễn. Điều 

này được thể hiện trong quá trình hợp tác, thành lập các THT, HTX đều do các 

thành viên tự nguyện góp vốn, tài sản, tư liệu sản xuất hoặc/và góp sức để cùng 

sản xuất, kinh doanh, cùng quản lý theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, theo quy 

tắc một thành viên, một phiếu bầu, tức là các thành viên có quyền biểu quyết ngang 

nhau không phụ thuộc vào số vốn, tài sản mà họ đóng góp. Đồng thời, thực hiện 

phân phối theo vốn góp, lao động hoặc theo mức độ tham gia dịch vụ, các thành 

viên khi tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên thì được tổ chức trả lại phần vốn, 

tài sản, tư liệu lao động đã đóng góp. Thành viên tham gia THT, HTX, liên hiệp 

HTX đều rất đa dạng, bao gồm người lao động, các hộ gia đình, doanh nghiệp… 

thực hiện hợp tác, liên kết để giúp đỡ lẫn nhau, hướng dẫn, trợ giúp các thành viên 

về vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, cung cấp 

cho thành viên các dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt. Cùng với 

đó, các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX cũng hướng tới bảo vệ những người sản xuất 

nhỏ trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt của kinh tế thị trường. Về cơ 

bản, các thành viên, người lao động trong HTX đều nhận thức rõ về các nguyên 

tắc hoạt động trong HTX, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ cũng như vai 

trò của HTX đối với nhu cầu sản xuất kinh doanh và đời sống của thành viên. 

- Quan điểm 3: “KTTT lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích của các 

thành viên và lợi ích của tập thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của thành viên, 

góp phần xóa đói, giảm nghèo, tiến lên làm giàu cho các thành viên, phát triển 
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cộng đồng. Đánh giá hiệu quả KTTT phải toàn diện cả kinh tế-chính trị-xã hội, cả 

hiệu quả của tập thể và của các thành viên” 

Quan điểm này đã được nhận thức thống nhất trong thực tiễn, lợi ích kinh tế 

trong KTTT, HTX bao gồm lợi ích của các thành viên và lợi ích tập thể được đặt 

lên hàng đầu, đồng thời lợi ích xã hội, phát triển cộng đồng cũng được coi trọng. 

Điều này thể hiện ở những mục tiêu quan trọng của KTTT, HTX là cung cấp dịch 

vụ cho các thành viên trên cơ sở khuyến khích sự hợp tác, mọi người làm việc cùng 

nhau để tạo ra những giá trị cộng hưởng, do đó, để tạo động lực phát triển HTX, 

cần tôn trọng lợi ích của các thành viên và bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh tế 

với yêu cầu an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ cộng đồng thành viên.  

Trong thời gian qua, KTTT, HTX đã góp phần thực hiện an sinh xã hội, tạo 

việc làm, huy động nguồn lực để cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho các 

hộ. Nhà nước thông qua HTX để triển khai thực hiện các chính sách lao động, việc 

làm cho các thành viên HTX, cải thiện đời sống cũng như điều kiện làm việc, năng 

lực làm việc, đáp ứng từng bước các nhu cầu cơ bản trong sản xuất và đời sống của 

thành viên và với chất lượng dịch vụ ngày càng nâng lên. Từ đó, HTX có thể khai 

thác tiềm năng về vốn, lao động, góp phần thúc đẩy quá trình xã hội hóa sản xuất, 

trở thành cầu nối giữa các thành viên với Nhà nước, doanh nghiệp… Trong quá 

trình hoạt động, các HTX cũng tự điều chỉnh, thanh lọc; một mặt đối với các HTX 

hoạt động đúng bản chất sẽ ngày càng hiệu quả hơn và phục vụ tốt hơn các thành 

viên. Mặt khác, các HTX hoạt động yếu kém phải ngừng hoạt động, giải thể, 

chuyển đổi sang hình thức khác phù hợp hơn, từ đó góp phần xây dựng khu vực 

HTX trở nên lành mạnh, hoạt động đúng bản chất là phục vụ thành viên. Hơn nữa, 

HTX bên cạnh việc đánh giá hiệu quả của các thành viên mà còn đánh giá những 

giá trị gia tăng mà KTTT mang lại cho các thành viên. Đặc biệt, khi tham gia vào 

chuỗi liên kết, HTX là cầu nối giúp nâng cao vị thế, tiềm lực cho các hộ, các thành 

viên. Khuyến khích KTTT, HTX góp phần phát triển hệ thống tài chính toàn diện, 

cũng như hoàn thiện mô hình tài chính vi mô, mở rộng và khai thác lợi ích của kinh 

tế chia sẻ. 

Cùng với đó, KTTT, HTX còn mang ý nghĩa về chính trị xã hội và mang 

tính nhân văn khi góp phần khuyến khích hợp tác giữa các thành viên theo tinh 

thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển, tạo sự gắn kết, hòa hợp các cá 

nhân trong cộng đồng, nhưng đồng thời cũng tôn trọng thành viên, phát huy vai trò 

cá nhân của thành viên, kinh tế thành viên HTX. Như vậy, phát triển KTTT không 

chỉ có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị - xã hội 

sâu sắc, đó là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của những người sản xuất nhỏ, 

phù hợp với trình độ phát triển và nhận thức của họ.  

Tuy nhiên, ngoài việc lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm lợi ích của các 

thành viên và lợi ích tập thể, HTX cần hướng tới phát triển bền vững vì sự phát 

triển chung của cộng đồng xã hội (cả bên ngoài HTX) chứ không chỉ cộng đồng 

bên trong HTX (lợi ích của thành viên). 
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- Quan điểm 4: “Tiếp tục phát triển KTTT trong các ngành, lĩnh vực, địa 

bàn, trong đó trọng tâm là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Phát triển KTTT 

trong nông nghiệp, nông thôn phải trên cơ sở đảm bảo quyền tự chủ của kinh tế 

hộ, trang trại, hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, trang trại phát triển; gắn với tiến trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” 

Quan điểm này đã được nhận thức thống nhất trong thực tiễn. Phát triển 

KTTT, HTX thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, đặc biệt là trong ngành nông 

nghiệp và kinh tế vùng nông thôn, tạo được nhiều ngành, nghề mới phi nông nghiệp 

và chuyên môn hóa nhiều khâu sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn. Thực tiễn 

qua nhiều năm cho thấy các HTX nông nghiệp luôn chiếm phần lớn trong tổng số 

lượng các HTX2, nhiều HTX nông nghiệp được đánh giá hoạt động có hiệu quả3, 

từng bước ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh.  

Phát triển KTTT, HTX là nội hàm của tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng 

nông thôn mới, việc đưa chỉ tiêu phát triển HTX vào tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới và tuyên truyền, nhân rộng các mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới hoạt động 

hiệu quả đã tạo tiền đề cho phát triển KTTT, HTX trong sản xuất nông nghiệp. 

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 về việc tiếp 

tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó quy định xây 

dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi cho các HTX nông nghiệp 

phát triển; thúc đẩy và nhân rộng các mô hình liên doanh, liên kết có hiệu quả trong 

sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, KTTT, HTX có 

vai trò không thể thiếu trong dẫn dắt, kết nối kinh tế hộ với thị trường, thu hút các 

doanh nghiệp đầu tư kinh doanh phát triển nông nghiệp. Trong bối cảnh, kinh tế 

hộ còn yếu thế trong thị trường, với quy mô nhỏ, hoạt động đơn lẻ, cạnh tranh lẫn 

nhau, còn nhiều hạn chế về vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật, phương thức kinh doanh, 

HTX nông nghiệp không làm mất đi vai trò của kinh tế hộ mà còn đóng vai trò chủ 

lực hỗ trợ nâng đỡ, phát huy sức mạnh cho kinh tế hộ phát triển, hiệu quả của HTX 

chính là hiệu quả của hộ gia đình. HTX nông nghiệp còn là hình thức tổ chức có 

thể tiếp nhận sự trợ giúp có hiệu quả của Nhà nước thông qua các chính sách về 

cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực, đất đai, tín dụng, hỗ trợ và mở rộng thị trường, 

đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Nhận thấy được sự cần thiết của mô hình KTTT, 

HTX trong việc tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, về cơ 

bản đa số người dân đã nhận thức được sự cần thiết của việc hợp tác, liên kết với 

nhau để cùng phát triển. 

- Quan điểm 5: “Khuyến khích việc tích lũy và sử dụng có hiệu quả vốn tập 

thể trong HTX”  

Quan điểm này đã được nhận thức đúng đắn và thống nhất. Hiện nay, các 

HTX đang quản lý và sử dụng nhiều tài sản khác nhau, từ nhiều nguồn khác nhau 

như tài sản do HTX đi vay; tài sản do HTX đi mượn; tài sản do HTX được chính 

                                                                 
2 Chiếm 66% năm 2021. 
3 Tỷ lệ các HTX nông nghiệp được đánh giá hoạt động có hiệu quả tăng từ khoảng 30,0% năm 2016 lên 55,0% năm 

2018 (Nguồn: Sách trắng HTX 2020). 
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quyền giao sử dụng; tài sản HTX được cho, tặng hay tài sản HTX do thành viên 

góp vốn; tài sản HTX do tích lũy từ hoạt động kinh doanh... Trong đó, khi thực 

hiện sản xuất kinh doanh hằng năm, đối với các HTX có lãi, ngoài lợi nhuận chia 

cho các thành viên thì đều có phần vốn tích lũy. Cùng với các nguồn vốn khác, 

phần vốn tích thường sử dụng để mở rộng sản xuất, kinh doanh hay đầu tư cho trụ 

sở, nhà xưởng, cơ sở vật chất… nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Một số chỉ tiêu về 

tổng vốn hoạt động, tổng giá trị tài sản, doanh thu, lợi nhuận của HTX trong giai 

đoạn vừa qua đều đạt được những kết quả tích cực4.  

Tuy nhiên, cần làm rõ thêm việc sử dụng vốn góp của thành viên trong thực 

hiện các dịch vụ của HTX. 

 - Quan điểm 6: “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao 

vai trò quản lý nhà nước trong tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 

KTTT... Phát huy vai trò của Liên minh HTX Việt Nam, của Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể nhân dân (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh…) trong việc tuyên truyền, 

vận động quần chúng tham gia KTTT” 

Quan điểm này nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của Nhà nước, Chính 

phủ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong việc tham gia, tạo điều kiện phát triển 

KTTT, HTX, tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về vai 

trò của KTTT, HTX. Những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, biện pháp đẩy mạnh đổi mới, tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng 

đối với Nhà nước theo hướng ngày càng phân định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ 

của các cơ quan, tổ chức đảng với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. 

Đảng đã tập trung trí tuệ ban hành các nghị quyết chuyên đề về những vấn đề quan 

trọng, có ý nghĩa chiến lược về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, 

cải cách hành chính, về phát triển kinh tế - xã hội trong đó có phát triển KTTT. 

Bên cạnh đó, việc xác định công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân 

dân là một trong những nội dung trọng tâm hàng đầu của công tác dân vận, Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể đã chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể 

nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nội dung tuyên truyền vận động 

đã được thực hiện theo hướng sát với thực tế, phù hợp với đối tượng vận động, 

đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Quan điểm 7: “Phát triển KTTT theo phương châm tích cực nhưng vững 

chắc, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đi từ thấp đến cao đạt hiệu quả thiết thực, vì 

sự phát triển của sản xuất, tránh duy ý chí, nóng vội, gò ép, áp đặt; đồng thời 

không buông lỏng lãnh đạo để mặc cho tình hình phát triển tự phát, chậm nắm bắt 

và đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế hợp tác của nhân dân” 

Quan điểm này nhấn mạnh tầm quan trọng của tính hiệu quả của KTTT theo 

các tiêu chí vững chắc, thực tế, không nóng vội, gò ép, nhưng cũng không được 

buông lỏng quản lý dẫn đến phát triển tự phát, thiếu kiểm soát.  

                                                                 
4 Tốc độ tăng Tổng vốn hoạt động, Tổng giá trị tài sản, Doanh thu bình quân, Lãi bình quân một HTX năm 2020 so 

với năm 2013 lần lượt là: +71%; +77%; +61%; +89% (Nguồn: Tính toán từ số liệu của Bộ KH&ĐT). 
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Nhận thức các quan điểm phát triển KTTT của các cấp ủy đảng, chính quyền 

đã có sự chuyển biến tích cực. Do đó, cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, 

tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý nhà nước đối với KTTT từng bước được củng 

cố, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT, HTX các cấp được xây dựng thành lập 

từ Trung ương đến địa phương và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định, 

chú trọng xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển KTTT, 

HTX. 

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết, cùng với sự thống nhất trong quan điểm 

phát triển, nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên có 

chuyển biến một bước, nhiều nơi đã hiểu biết rõ hơn về vai trò, vị trí và yêu cầu 

khách quan phải xây dựng và phát triển KTTT trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, nắm vững hơn về mô hình HTX mới, thấy rõ hơn trách 

nhiệm trong việc cụ thể hoá, thể chế hoá, tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Thành 

viên, các THT, HTX thấy được và tin tưởng hơn vào đường lối của Đảng và chính 

sách của Nhà nước về phát triển KTTT. Nhiều hộ nông dân, thành viên và người 

lao động hiểu biết hơn về HTX kiểu mới, thấy được vai trò HTX đối với đáp ứng 

các nhu cầu sản xuất, đời sống, từ đó mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, tham gia 

thành lập HTX. 

Tuy nhiên, nhận thức trong Đảng và trong nhân dân về đường lối, các quan 

điểm phát triển KTTT của Nghị quyết vẫn còn một số bất cập và hạn chế, cụ thể: 

- Một số cấp uỷ, chính quyền, cán bộ và đảng viên nhận thức chưa đúng, 

chưa thấy được bản chất HTX chính là tổ chức của người dân, do dân, cùng nhau 

liên kết lại để tự giúp mình, giúp đỡ lẫn nhau cùng vươn lên, trong đó tuyệt đại bộ 

phận là những người sản xuất nhỏ, những người yếu thế, nghèo, trình độ, năng lực 

thấp, chưa nhận thức được đây là con đường đi lên của họ và là một công cụ xoá 

đói, giảm nghèo, phát triển cộng đồng. Không nhận thức đúng và đầy đủ tính tất 

yếu khách quan, vai trò, vị trí, cũng như những khó khăn, phức tạp to lớn khi xây 

dựng HTX, đánh giá kết quả hoạt động của HTX nặng về kinh doanh thuần tuý, 

mức đóng góp ngân sách, chưa xuất phát từ quan điểm toàn diện, cả kinh tế - chính 

trị - xã hội, không thấy được vai trò HTX trong việc phát triển kinh tế thành viên, 

đáp ứng các nhu cầu của thành viên, người lao động. Nhận thức về mô hình HTX 

cũng chưa đủ rõ, có khi đánh đồng HTX với doanh nghiệp, HTX với tổ chức xã 

hội hoặc công ty cổ phần. 

Do nhận thức không đúng dẫn đến lúng túng trong lãnh đạo thực hiện Nghị 

quyết, thiếu nhất quán trong xây dựng và hoàn thiện thể chế về HTX; có nơi buông 

lỏng không quan tâm đến việc chỉ đạo, xây dựng và tạo điều kiện cho HTX phát 

triển, nhưng cũng có nơi “coi HTX là cánh tay nối dài của cấp uỷ, chính quyền”, 

can thiệp sâu vào công việc nội bộ của HTX. 

- Trong nhân dân, thành phần KTTT chưa nhận được sự quan tâm của người 

dân, một bộ phận người dân, các hộ kinh tế gia đình tham gia KTTT, HTX chưa 

hiểu biết đầy đủ mô hình HTX mới, vẫn coi duy trì phát triển HTX là trách nhiệm 

của các cấp chính quyền, chưa thấy HTX là của chính mình, là con đường đi lên 
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của mình và trách nhiệm phải tham gia xây dựng HTX, vì thế không tích cực và 

chủ động tham gia góp vốn, ỷ lại và trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhiều 

HTX không phân biệt quyền và nghĩa vụ của các hộ thành viên với hộ không phải 

là thành viên HTX, mối quan hệ giữa HTX với các thành viên thiếu gắn bó. Đặc 

biệt, nhiều người dân còn mặc cảm về mô hình HTX cũ, thiếu niềm tin vào mô 

hình HTX mới, sợ rơi vào tình trạng như trước đây, nên tuy có nhu cầu hợp tác, 

nhưng vẫn không muốn vào hoặc cùng hợp tác với nhau thành lập HTX. 

2. Về xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận lợi cho KTTT, 

HTX phát triển 

Sau khi Nghị quyết được ban hành, môi trường thể chế để KTTT, HTX phát 

triển đã từng bước được hoàn thiện, nhiều văn bản quy phạm pháp luật về KTTT, 

HTX đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới, trong đó có Luật HTX năm 2003, 

Luật HTX năm 2012 cùng rất nhiều các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.  

Trong giai đoạn 2003-2012: 

Luật HTX được ban hành năm 2003, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2004 cùng 

các văn bản hướng dẫn đã thể chế hóa một bước quan điểm mới của Nghị quyết số 

13-NQ/TW, đã giúp cho việc tổ chức lại và khuyến khích thành lập mới HTX trên 

toàn quốc. Theo đó, HTX là tổ chức KTTT do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân 

có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra để phát huy sức mạnh 

tập thể của từng xã viên tham gia HTX và hoạt động như một loại hình doanh nghiệp. 

Việc triển khai Luật HTX năm 2003 đã có đóng góp nhất định trong việc phát triển 

HTX, góp phần vào việc hoàn thiện quan hệ sản xuất và vào sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. 

Triển khai Luật HTX năm 2003, Chính phủ đã ban hành 04 Nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật HTX 5; ngoài ra lồng ghép nội dung phát triển KTTT, HTX trong 

29 Nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 25 Quyết định và 04 Chỉ thị về 

KTTT, HTX. Các Bộ ngành đã ban hành 54 Thông tư, 24 Quyết định, 3 Chỉ thị để 

hỗ trợ phát triển lĩnh vực HTX. 

Sau một thời gian thi hành Luật HTX năm 2003, cùng với sự phát triển của 

đất nước, môi trường pháp luật cho các thành phần kinh tế được tiếp tục bổ sung, 

sửa đổi hoàn thiện trong bối cảnh cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Thực tế 

đó tác động tới môi trường pháp luật đối với HTX và đối với bản thân tổ chức 

HTX. Một mặt, đòi hỏi HTX với tư cách là chủ thể trên thị trường phải có đặc 

trưng về bản chất rõ ràng so với các tổ chức kinh tế khác, nhất là doanh nghiệp. 

Mặt khác, khung pháp luật đối với tổ chức HTX phải được tiếp tục hoàn thiện một 

cách tương ứng thì mới khuyến khích HTX phát triển một cách bền vững, mang lại 

lợi ích thiết thực cho thành viên. Nhìn chung, các quy định của Luật HTX năm 

2003 vẫn còn nhiều hạn chế, không còn phù hợp như: Chưa thể hiện rõ bản chất tổ 

                                                                 
5 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP, ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX năm 2003; 

Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ HTX; Nghị định 

số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đăng ký kinh doanh HTX; Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về 

một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX. 
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chức HTX với các giá trị và nguyên tắc HTX; chưa làm rõ đặc trưng khác biệt của 

HTX so với tổ chức HTX thời kỳ trước khi có Nghị quyết, các loại hình doanh 

nghiệp và tổ chức khác; chưa thể hiện rõ nội hàm “hợp tác” của tổ chức HTX là 

phục vụ và mang lại lợi ích cho xã viên với tư cách vừa là người chủ vừa là khách 

hàng của HTX. Tình hình thực tiễn đòi hỏi khung pháp luật về HTX cần được sửa 

đổi, bổ sung phù hợp với kinh nghiệm quốc tế và điều kiện cụ thể của đất nước.  

Trong giai đoạn 2013-2021: 

Luật HTX năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức 

có hiệu lực từ 01/7/2013 trên cơ sở khắc phục các hạn chế của Luật HTX năm 

2003, tiếp thu kinh nghiệm phổ biến quốc tế và phù hợp với xu hướng mới phát 

triển HTX ở nước ta, quy định rõ bản chất của tổ chức HTX, đã tạo ra khung pháp 

luật nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển HTX. Luật HTX năm 

2012 cơ bản đã thể chế hóa đầy đủ quan điểm về bản chất tổ chức HTX đã được đề 

ra trong Nghị quyết. Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đã được Chính 

phủ và các Bộ, ngành ban hành để hướng dẫn thi hành Luật.  

Triển khai Luật HTX năm 2012, Chính phủ đã ban hành 4 Nghị; Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 10 Quyết định và 03 Chỉ thị về HTX. Các Bộ, ngành đã ban hành 

21 Thông tư, 8 Quyết định, 4 Chỉ thị và nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện Luật 

HTX, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan 

đến lĩnh vực KTTT, HTX 6. 

Các địa phương đã ban hành nhiều văn bản để thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị 

quyết, Luật, Nghị định nhằm thực thi trong cuộc sống. Các văn bản của địa phương 

đã cơ bản bám sát chỉ đạo của Trung ương, tình hình thực tế của địa phương mình 

và xu hướng phát triển HTX, từng bước tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho 

các HTX. Ngày càng nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc cho 

các HTX, một số đoàn viên, thanh niên đã đứng ra thành lập HTX và tổ chức hoạt 

động một cách khoa học, hoạt động hiệu quả. Công tác thi đua khen thưởng, vinh 

danh các mô hình HTX làm ăn có hiệu quả bước đầu đã có tác động thúc đẩy KTTT 

phát triển. 

Tuy nhiên, việc xác lập môi trường thể chế cho KTTT phát triển còn một số 

tồn tại như sau:  

- Một số văn bản dưới Luật còn ban hành chậm so với yêu cầu7. 

- Các quy định tại Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

vẫn còn bất cập: Một số quy định còn chưa được hướng dẫn8 hoặc có hướng dẫn 

nhưng tính khả thi chưa cao, khó triển khai9. Một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho 

                                                                 
6 Chi tiết tại Phụ lục II 
7 Luật HTX năm 2003, năm 2012 được ban hành nhưng phải đến hơn một năm sau Nghị định, Thông tư hướng dẫn 

thi hành Luật mới được ban hành, thậm chí một số văn bản hướng dẫn, thay thế văn bản cũ 2-3 năm mới được ban 

hành, sửa đổi… 
8 Hướng dẫn về kiểm toán HTX; quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ HTX ở địa phương; Thành lập 

doanh nghiệp trong HTX, cơ chế quản lý mô hình HTX có doanh nghiệp. 
9 Thủ tục đăng ký HTX được cho là phức tạp hơn so với doanh nghiệp (yêu cầu phải đầy đủ các thủ tục, biểu mẫu 

theo quy định, trong đó có chữ ký, chứng minh nhân dân của thành viên HTX. Vấn đề này, theo một số địa phương 



18 
 

 
 

các HTX chưa thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn (chính sách ưu đãi tín 

dụng, thuế, hỗ trợ đất đai, kết cấu hạ tầng, chế biến sản phẩm…) 

- Sau gần 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội của 

đất nước có nhiều chuyển biến, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tác động 

mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, một số quy định tại Luật 

HTX năm 2012 đã bộc lộ bất cập, chưa theo kịp với tình hình thực tế, như: đối 

tượng không quy định THT; các quy định chưa thực sự tạo điều kiện cho HTX 

tham gia hiệu quả vào thị trường, nhất là về cơ chế khuyến khích mở rộng, kết nạp 

thành viên; tỷ lệ cung ứng dịch vụ ra bên ngoài, tỷ lệ góp vốn của thành viên … 

- Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành Luật HTX và các chính 

sách hỗ trợ phát triển HTX chưa thường xuyên.  

- Công tác tuyên truyền còn nặng hình thức, chưa hiệu quả; công tác thi đua 

khen thưởng chưa có tiêu chí rõ ràng; chưa đưa nội dung phát triển KTTT vào 

giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng dẫn đến hệ quả là một bộ phận người dân 

không những không hiểu, thậm chí hiểu sai về bản chất tổ chức HTX. 

3. Về sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách 

Sau khi Nghị quyết được ban hành, nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ 

chế, chính sách về KTTT, HTX đã được ban hành, sửa đổi, bổ sung. Nhìn chung, 

cho đến nay, những nội dung chính sách chủ yếu theo yêu cầu của Nghị quyết đã 

được thể chế hóa, việc thực hiện các chính sách cũng đã có được những kết quả 

nhất định, cụ thể như sau: 

3.1. Chính sách cán bộ và nguồn nhân lực: 

a) Chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và nghiệp vụ cho 

khu vực KTTT: 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Quốc hội đã ban hành Luật 

HTX năm 2003 và Luật HTX năm 2012. Cùng với đó, chính sách cán bộ và đào 

tạo nguồn nhân lực cho khu vực KTTT đã được Chính phủ và các bộ, ngành ban 

hành và quy định tại nhiều văn bản khác nhau như Quyết định số 782/QĐ-TTg 

ngày 8/7/2004 về triển khai đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2003-2005; 

Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ về một số chính sách 

hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật HTX; Quyết 

định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; Thông tư số 66/2006/TT-

BTC ngày 17-7-2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

88/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên HTX 

chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của HTX; Thông tư số 

173/2012/TT-BTC ngày 22-10-2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung 

Thông tư 66/2006/TT-BTC ngày 17-7-2006 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

                                                                 
đã gây khó khăn đối với các HTX có quy mô lớn, nhiều thành viên, dẫn đến chậm trễ trong quá trình chuyển đổi 

HTX); thủ tục giải thể bắt buộc HTX thiếu tính cụ thể, rất khó áp dụng trên thực tế. 
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cơ chế tài chính hỗ trợ các sáng lập viên HTX chuẩn bị thành lập, các đối tượng 

đào tạo, bồi dưỡng của HTX... 

Theo các văn bản quy định trên, đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: 

(i) Các chức danh cán bộ chủ chốt của HTX; (ii) Thành viên làm công việc chuyên 

môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các HTX. 

Các nội dung hỗ trợ và các mức hỗ trợ cũng được quy định cụ thể: (i) Hỗ trợ 

tiền vé đi, vé về bằng phương tiện giao thông công cộng (trừ máy bay) từ trụ sở 

HTX đến cơ sở đào tạo; (ii) Kinh phí mua tài liệu của chương trình khóa học; (iii) 

Các khoản chi phí tổ chức, quản lý lớp học; thuê hội trường; thù lao giảng viên, 

thăm quan, khảo sát. Ngoài ra, đối với các chức danh trong HTX nông nghiệp còn 

được hỗ trợ thêm 50% chi phí ăn, ở theo mức quy định của cơ sở đào tạo. Các đối 

tượng trên được HTX cử đi đào tạo (chính quy hoặc tại chức) tại các trường đại 

học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề được hỗ trợ tối thiểu 

50% tiền học phí theo quy định của trường....  

Giai đoạn 2002-2012: Tổng số lớp đào tạo, bồi dưỡng là 5.733 lớp với 

259.975 lượt người tham dự là những cán bộ chủ chốt, thành viên HTX và một số 

cán bộ, viên chức làm công tác quản lý, hỗ trợ phát triển HTX. Trong đó, có 3.445 

lớp bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức quản trị, sản xuất, kinh doanh với 168.912 

lượt người tham dự. Các lớp dạy nghề, truyền nghề là 1.927 lớp với 75.842 lượt 

người tham dự. Các lớp đào tạo trung học, sơ cấp là 268 lớp với 9.288 lượt người 

học. Số lượng tham gia đào tạo đại học là 1.875 lượt người. Các lớp đào tạo ngoại 

ngữ, tin học là 93 lớp với 4.058 lượt người tham dự. Chỉ tính riêng đề án đào tạo 

cán bộ quản lý HTX giai đoạn 2003-2005 đã đào tạo được 19.301 người là cán bộ 

chủ chốt các HTX với thời gian mỗi khóa đào tạo 13-15 ngày. Như vậy, trong giai 

đoạn 2003-2012, lượng người được tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng khá lớn, 

nội dung đào tạo và văn bằng chứng chỉ khá phong phú, chủ yếu tập trung đào tạo, 

bồi dưỡng cho các HTX và thành viên (chiếm hơn 60% đối tượng tham gia). 

Giai đoạn 2013-2021: hơn 362.093 lượt cán bộ, thành viên HTX được hỗ 

trợ đào tạo, bồi dưỡng (trong đó có hơn 22.816 cán bộ HTX được hỗ trợ đào tạo từ 

sơ cấp đến đại học). Số lượt người được tham gia đào tạo và bồi dưỡng có xu hướng 

tăng dần qua các năm. Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực đã có tác động 

tích cực trong việc nâng cao trình độ của cán bộ, thành viên HTX. 

Về kinh phí thực hiện nhiệm vụ: trong giai đoạn 2013-2021, tổng kinh phí 

NSTW hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng là 430 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2013 – 2016, 

kinh phí ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương là 78,6 tỷ đồng 

và kinh phí bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các Bộ, cơ quan trung ương 

là 76,4 tỷ đồng. Từ năm 2017, kinh phí hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực hợp tác xã được bố trí từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg 

ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020. Kinh phí được phân bổ để chi hỗ trợ bồi 

dưỡng cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã qua các năm như sau: năm 2016: 
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35 tỷ, năm 2017: 40 tỷ đồng, năm 2018: 52 tỷ đồng, năm 2019: 73 tỷ đồng, năm 

2020: 110 tỷ đồng. 

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng khá đa dạng, đáp ứng được một phần yêu cầu 

tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, được điều chỉnh phù 

hợp với điều kiện kinh tế của địa phương như: Hướng dẫn nội dung các văn bản 

quy phạm pháp luật về HTX, các Luật liên quan, các vấn đề về tài chính, kế toán, 

tổ chức quản lý HTX, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh 

doanh... Các giảng viên được mời từ nhiều nguồn khác nhau tùy theo đối tượng và 

nội dung bồi dưỡng. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng dài ngày cấp chứng chỉ, đến các hội thảo, hội nghị, tọa đàm trao đổi kinh 

nghiệm, học tập kết hợp thăm quan mô hình, điển hình thực tế… Phương pháp tập 

huấn linh hoạt, lý luận đi đôi với thực tiễn, gắn thực hành, hướng dẫn trực quan, 

cầm tay chỉ việc để đem lại hiệu quả cao nhất. 

Các khóa bồi dưỡng đã góp phần giúp cho cán bộ quản lý trong các HTX cải 

thiện về công tác tổ chức điều hành, từng bước kinh doanh hiệu quả, cải thiện chất 

lượng HTX yếu kém, trung bình, nâng số lượng HTX khá giỏi với mô hình HTX 

đa dạng, ngành nghề kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực đã có tác động tích cực trong 

việc nâng cao trình độ của cán bộ, thành viên HTX. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có 

trình độ cao ngày càng tăng. Tính cuối năm 2021, tỷ lệ cán bộ đạt trình độ sơ, trung 

cấp trong tổng số cán bộ quản lý HTX chiếm 48,7% (tăng 20,84% so với cuối năm 

2001); tỷ lệ cán bộ đạt trình độ cao đẳng, đại học chiếm 22,7% (tăng 15,77% so với 

cuối năm 2001). 

Mặc dù chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho khu vực KTTT đã có 

nhiều chuyển biến nhưng số lượng cán bộ, thành viên HTX được đào tạo, bồi 

dưỡng còn chiếm tỷ lệ thấp (khoảng 0,7%) so với tổng số gần 6 triệu cán bộ, thành 

viên HTX cả nước, trong khi nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng là rất lớn; chưa mở rộng 

bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý nhà nước về KTTT. Kinh phí bố trí cho các hoạt 

động đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế, các định mức theo quy định của Bộ Tài chính 

còn thấp chưa phù hợp với tình hình thực tế; chưa có hệ thống đào tạo về KTTT 

một cách bài bản, thống nhất, chưa thực hiện được việc đưa nội dung phát triển 

KTTT vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 

và dạy nghề. Nội dung đào tạo, tập huấn nặng về lý thuyết, ít nội dung về kinh 

nghiệm thực tiễn của các HTX. Đội ngũ giảng viên chưa chuyên nghiệp, phần lớn 

là cán bộ kiêm nhiệm. 

b) Chính sách thu hút cán bộ quản lý và khoa học kỹ thuật về công tác tại 

HTX. 

Từ năm 2017, các địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm chính 

sách thu hút cán bộ trẻ về công tác tại HTX. Một số địa phương đã thực hiện chính 

sách tăng cường cán bộ chuyên môn cho HTX như: Miễn học phí cho sinh viên đại 

học theo các ngành kinh tế, kỹ thuật với điều kiện ra trường về làm việc cho các 

HTX tối thiểu 5 năm; hỗ trợ học phí cho cán bộ, thành viên, con em thành viên của 
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HTX được cử đi học đại học, cao đẳng có cam kết về phục vụ cho HTX tối thiểu 5 

năm. Một số nơi đã có chính sách hỗ trợ lương cho cán bộ trẻ có trình độ về làm 

việc cho HTX trong thời hạn 3-5 năm… Đến hết năm 2021, đã có 858 cán bộ được 

thu hút về làm việc có thời hạn trong các HTX với tổng kinh phí hỗ trợ là 254 tỷ 

đồng. 

c) Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với 

thành viên và người lao động làm việc theo hợp đồng trong HTX. 

Chính sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ quản lý, người lao động trong 

HTX đã từng bước được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện theo hướng mở rộng đối tượng 

thuộc diện tham gia nhằm bảo đảm quyền thụ hưởng chính sách của cán bộ quản 

lý, người lao động trong các HTX. Nếu như trước năm 2003 người lao động làm 

việc trong HTX không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì từ 

ngày 1/1/2003, chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đã được mở rộng áp dụng đối 

với cả người lao động, thành viên làm việc và hưởng tiền công theo hợp đồng lao 

động từ đủ 03 tháng trở lên (từ 01/01/2018 là hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở 

lên); đối với người quản lý điều hành HTX có hưởng tiền lương cũng được thực 

hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/01/2007. Đặc biệt từ ngày 01/01/2018 

với việc bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tạo điều kiện để mọi 

thành viên, người lao động làm việc trong các HTX mà không thuộc đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có cơ hội tham gia bảo hiểm xã hội tự 

nguyện để được hưởng lương hưu khi về già. 

Chính sách bảo hiểm xã hội đối với chủ nhiệm HTX quy mô toàn xã được 

thực hiện theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn 

xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước, quy định: Những 

người có thời gian làm chủ nhiệm HTX nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có 

quy mô toàn xã từ ngày 1/7/1997 trở về trước, sau đó trực tiếp giữ chức vụ, chức 

danh ở cấp xã hoặc thuộc biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước hoặc làm các 

công việc thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian làm chủ 

nhiệm HTX được tính cộng nối với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội để tính 

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định cán bộ quản lý, điều hành và người 

làm việc thường xuyên trong HTX có hưởng tiền lương, tiền công phải tham gia 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến 

năm 2021, khu vực HTX mới có 44.739 người tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt 

buộc, chưa đến 10% số cán bộ, người lao động làm việc trong khu vực HTX tham gia 

BHXH bắt buộc. Như vậy, phần lớn người làm việc trong HTX chưa được tham gia 

BHXH, đây là một thách thức lớn đối với việc đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho 

người lao động. Nguyên nhân là do thu nhập bình quân của người lao động trong 

HTX thấp hơn mức tiền lương đóng BHXH bắt buộc, thể hiện một thực tế là người 

có thu nhập càng cao, tỷ lệ tham gia BHXH càng cao. Những người có thu nhập 

thấp lại là những người “không được bảo hiểm”. Bộ Luật lao động đã có các quy 

định cụ thể về tiền lương của người lao động (trong đó có người lao động trong 
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HTX) nhưng không áp dụng đối với người quản lý, điều hành HTX mà không có 

hợp đồng lao động, trong khi đó pháp luật về HTX cũng chưa có quy định, hướng 

dẫn cụ thể về nguyên tắc trả tiền lương cho người quản lý điều hành, người lao 

động. Do vậy, rất khó khăn trong thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với 

người quản lý, điều hành HTX có hưởng tiền lương.  

Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao 

động và sử dụng người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo 

hiểm thất nghiệp, khu vực HTX được hỗ trợ 102 tỷ đồng. 

Chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp mua bảo hiểm nông nghiệp qua HTX: 

Chính sách này mới trong giai đoạn thí điểm theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 

1/3/2011 và Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 27/2/2013. Trong giai đoạn 2013-

2021 đã có 176 HTX được hỗ trợ, với tổng kinh phí là 6,84 tỷ đồng. 

3.2. Chính sách đất đai: 

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW với mục tiêu hỗ trợ KTTT, tại Luật Đất 

đai năm 2013, chính sách về thu tiền thuê đất đã quy định: 

- Về chính sách thuê đất dài hạn: Thời hạn cho thuê đất đối với HTX thực 

hiện dự án sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, phi nông nghiệp tối đa là 

50 năm; trường hợp dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu 

tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn mà cần 

thời gian dài hạn thì thời hạn cho thuê đất tối đa là 70 năm. 

- Về ưu đãi về tiền thuê đất: 

+ Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm mà dự án thực hiện tại vùng sâu, 

vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc 

biệt khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, 

nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của 

dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, đặc biệt khuyến khích đầu tư thì mức tỷ 

lệ % giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm tối thiểu không thấp hơn 0,5% 

(trong khi mức tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất đối với các dự án thông thường là 1%; 

mức tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất đối với đất thương mại dịch vụ tối đa là 3%). 

+ Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 

là 03 năm; sau thời gian miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước xây dựng cơ bản thì 

thực hiện miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước từ 03 năm đến cả thời hạn thuê đất nếu 

HTX thực hiện dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, danh mục địa bàn ưu 

đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Đồng thời quy định giảm 50% 

tiền thuê đất trong trường hợp HTX thuê đất để sử dụng làm mặt bằng sản xuất 

kinh doanh. 

Từ cơ sở trên cho thấy, Luật Đất đai năm 2013, chính sách về thu tiền thuê 

đất đã thể chế theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 13-NQ/TW với những quy 

định ưu đãi lớn cho đối tượng là HTX nhằm thúc đẩy HTX phát triển. 

Trong giai đoạn 2002 - 2012 (thời gian thi hành Luật HTX năm 2003), tính 

đến 31/12/2011 chỉ có 1.588 HTX (chiếm 8,1% trong tổng số HTX) được hỗ trợ 
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giao đất không thu tiền sử dụng đất, diện tích đất được giao khoảng 1.752 ha. Có 

901 HTX (chiếm 4,6%) được thuê đất với diện tích 10.305 ha. Có 2.978 HTX (chiếm 

15,3%) có đất làm trụ sở với tổng diện tích khoảng gần 10 ha. Có 871 HTX (chiếm 

4,5%) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 648 ha, trong 

đó đất nuôi trồng thủy sản và đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, chiếm gần 60% diện 

tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.10 Theo điều tra của Tổng 

cục thống kê, năm 2008 các HTX quản lý và sử dụng khoảng 7 triệu m2 đất (70.000 

ha)11. 

Giai đoạn 2013-2021 (sau khi Luật HTX năm 2012 được ban hành), triển 

khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Quyết định 

686/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Luật Đất đai 

năm 2013, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Nghị định số 

135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 

77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

46/2016/NĐ-CP, Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC. Theo đó, đối với đất sử dụng 

vào mục đích sản xuất kinh doanh, trong đó có đất sử dụng vào mục đích sản xuất 

kinh doanh của HTX được Nhà nước cho thuê đất và được ưu đãi miễn, giảm tiền 

thuê đất nếu đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi đầu tư thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế 

xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư…Giai 

đoạn 2013-2018, cả nước có 2.044 HTX được giao đất, cho thuê đất với tổng diện 

tích đất là 12.676 ha12.  

Mặc dù đã có những quy định ưu đãi về đất đai với các HTX nhưng việc 

triển khai thực hiện còn nhiều khó khăn: 

Số HTX được thụ hưởng chính sách này không nhiều do quỹ đất công hiện 

nay hạn chế, thậm chí không còn quỹ đất. Một số địa phương có quỹ đất công 

nhưng chưa tạo điều kiện hỗ trợ HTX, nếu có thì thời hạn cho thuê dưới 5 năm, 

không khuyến khích đầu tư; thủ tục hành chính chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang 

đất công nghiệp chế biến đối với dự án của HTX chậm được giải quyết. 

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với HTX hiện nay được 

theo dõi chung với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyên dùng, còn 

vướng mắc do một số nguyên nhân sau đây: Quy định về quyền thế chấp quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định Luật Đất đai 2013 vẫn còn thiếu 

linh hoạt trong việc hỗ trợ tài chính cho HTX khi thế chấp tại tổ chức tín dụng. 

Nhiều HTX hiện đang quản lý, sử dụng đất không có giấy tờ pháp lý về đất đai. 

Đất một số HTX qua nhiều năm sử dụng đã có biến động, ranh giới, mốc giới 

không rõ ràng, giấy tờ về nguồn gốc sử dụng đất không có, tranh chấp đất ảnh 

hưởng đến tiến độ kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một 

số HTX không quan tâm đến thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

                                                                 
10  Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 
11 Theo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 
12 Theo báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 2012 
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Không ít HTX chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không có hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, hoặc không đăng ký kinh doanh, hoặc có quy mô quá nhỏ, đang quản lý đất 

đai, nhưng khó xử lý, thu hồi. 

 3.3. Chính sách tài chính tín dụng: 

a) Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo 

quy định của pháp luật về thuế 

Pháp luật về thuế đã được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế, 

khuyến khích doanh nghiệp, HTX đầu tư phát triển sản xuất, trong đó đã cụ thể 

hóa chủ trương, định hướng phát triển thành phần KTTT theo tinh thần Nghị quyết 

số 13-NQ/TW. 

Về cơ bản, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với HTX cũng giống như đối 

với nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và tuân theo quy định của hệ thống thuế hiện 

hành (với 10 Luật về thuế, phí bao gồm: Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật 

Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt...). Tuy nhiên, để phát triển, nâng 

cao hiệu quả hoạt động của HTX, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi thuế đối 

với HTX, đặc biệt là đối với các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với 

các lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi thuế; tập trung ở các sắc thuế: Thuế thu nhập 

doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 

thuế sử dụng đất nông nghiệp... 

HTX, ngoài việc giảm thuế suất phổ thông thuế thu nhập doanh nghiệp 

xuống mức 20% thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (miễn thuế13, 

giảm thuế, áp dụng thuế suất 10%14, 15%). Đối với sản phẩm nông nghiệp của 

HTX khi xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%. Các sản phẩm trồng trọt chưa qua 

chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán ra thuộc 

đối tượng không chịu thuế GTGT, ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế 

suất GTGT 5% (mức thuế suất thông thường là 10%)15. HTX cũng được ưu đãi, 

miễn, giảm lệ phí trước bạ khi sử dụng đất nông nghiệp, miễn lệ phí môn bài khi 

hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc khi HTX 

kinh doanh tại địa bàn miền núi….Ngoài ra, các HTX cũng được hưởng ưu đãi về 

thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp và phi nông nghiệp như doanh 

nghiệp. 

                                                                 
13

HTX được miễn thuế TNDN đối với: Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, 

sản xuất muối của HTX; thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 

nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản; phần thu nhập hình thành từ tài sản không chia của HTX được thành 

lập và hoạt động theo quy định của Luật HTX; thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông 

nghiệp. 
14HTX áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc 

địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
15Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc 

chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu; sản phẩm muối 

được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-ốt mà thành phần chính là NaCl thuộc diện không 

chịu thuế GTGT.Trường hợp HTX mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến 

thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, HTX khác thì không phải kê 

khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. 
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Theo số liệu nộp tiền thuế, phí của HTX trên hệ thống ứng dụng ngành thuế, 

số thuế, phí đã nộp ngân sách nhà nước trong giai đoạn từ 2015 đến 2020 là 13.547 

tỷ đồng, trong đó số số thuế được miễn, giảm là 195 tỷ đồng. 

Có thể nói, chính sách ưu đãi thuế đối với HTX trong thời gian qua đã được 

sửa đổi, bổ sung nhiều lần cho phù hợp với thực tế, tạo điều kiện để HTX tăng 

thêm nguồn tài chính, tăng tích lũy nhằm đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, đảm bảo bình đẳng với mọi thành phần kinh tế, tạo công ăn 

việc làm cho người lao động; đồng thời thu hút được vốn đầu tư, tạo dựng được 

môi trường kinh doanh tốt cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và là một bước 

tiến quan trọng trong lộ trình xóa đói, giảm nghèo theo định hướng của Đảng và 

Nhà nước.  

Tuy nhiên, các chính sách về thuế đối với HTX còn phân tán và được lồng 

ghép theo chính sách thuế đối với doanh nghiệp, chưa có chính sách ưu đãi về thuế 

riêng cho các HTX. Một số quy định về thuế vẫn chưa phù hợp với bản chất của 

HTX (thuế thu nhập doanh nghiệp đối với vốn góp của thành viên, thuế doanh thu 

của HTX với thành viên…). Bản thân các HTX chưa hạch toán riêng biệt được 

phần thu nhập được miễn thuế. Công tác quản lý thuế hiện nay đang chủ yếu tập 

trung cho khối doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể, trong khi quản lý thuế đối 

với HTX chưa được quan tâm chú trọng đúng mức. 

b) Xử lý nợ tồn đọng của HTX 

Triển khai việc xử lý nợ đọng của HTX nông nghiệp và HTX phi nông 

nghiệp theo Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 02/10/2001 và Quyết định số 

1197/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã 

ban hành Thông tư số 31/2002/TT-BTC ngày 29/3/2002 hướng dẫn triển khai thực 

hiện xử lý nợ tồn đọng của HTX nông nghiệp và Thông tư số 09/2004/TT-BTC 

ngày 11/02/2004 hướng dẫn xử lý nợ tồn đọng của HTX phi nông nghiệp. Đến 

tháng 5/2007, có 468 tỷ đồng nợ đọng của các HTX nông nghiệp và 117 tỷ đồng 

nợ đọng của các HTX phi nông nghiệp đã được xử lý. 

Tuy nhiên, thực tiễn các giai đoạn phát triển đã qua, nền kinh tế phải đối mặt 

khó khăn, thách thức khi bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, áp lực lạm 

phát và bất ổn kinh tế vĩ mô lớn,... cùng với diễn biến bất thường như thiên tai, tai 

nạn, bệnh dịch liên tiếp xảy ra đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh nói 

chung và hoạt động của HTX nói riêng. Thực tế có nhiều người nộp thuế kinh 

doanh thua lỗ, lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, phải ngừng hoạt động 

hoặc thậm chí giải thể, phá sản nhưng không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục 

ngừng kinh doanh, giải thể, phá sản; số nợ thuế đã phát sinh từ trước thời điểm mất 

khả năng thanh toán, ngừng kinh doanh liên tục tăng thêm do phát sinh tiền chậm 

nộp thuế. 
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Thống kê tình hình nợ thuế của HTX giai đoạn 2015 - 2019 

 Theo quy định tại Luật Quản lý thuế thì ngoài các trường hợp được xóa nợ thuế 

đối với doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản; cá nhân được coi là chết, mất tích... thì đối 

với các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mà cơ quan quản lý thuế đã áp 

dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và các khoản 

nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp 

thuế, nhưng không có khả năng thu hồi mới được xem xét xóa nợ thuế. Trên thực tế, 

đối với người nợ thuế, khi cơ quan thuế đã thực hiện cưỡng chế lần lượt bằng biện 

pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa các tài khoản của người nộp thuế tại các ngân 

hàng thương mại, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, sau những bước cưỡng 

chế này hầu như tất cả các tổ chức, cá nhân còn nợ thuế hiện nay không còn kinh 

doanh, không còn tài sản ở nơi đăng ký kinh doanh; thực tế không còn hoạt động, tồn 

tại ở địa điểm đã đăng ký kinh doanh. Do vậy, cơ quan thuế không thể thực hiện tiếp 

các giải pháp cưỡng chế còn lại theo quy định của Điều 93 Luật Quản lý thuế, do vậy 

không thể xử lý xóa nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Từ những khó 

khăn, vướng mắc trong công tác xử lý nợ đọng thuế nêu trên, ngày 13/6/2019, tại 

kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 đã bổ sung thêm các trường hợp được xóa 

nợ thuế để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc này. 

c) Chính sách tiếp cận vốn  

Hiện nay, khu vực KTTT bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong 

việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, được tổ chức tín dụng xem xét cho 

vay có đảm bảo hoặc không có đảm bảo theo quy định của pháp luật. Ngân hàng 

Nhà nướcViệt Nam ưu tiên đầu tư tín dụng và đã triển khai, ban hành nhiều cơ chế, 

chính sách để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho KTTT, HTX trong việc tiếp cận 

nguồn vốn tín dụng, cụ thể tập trung: (1) Giảm mặt bằng lãi suất, ổn định tỷ giá, 

tăng thanh khoản hỗ trợ các tổ chức tín dụng, khơi thông dòng vốn tín dụng và 

triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các HTX; (2) Sửa đổi, bổ 

sung, hoàn thiện cơ chế tín dụng theo hướng tạo điều kiện cho HTX mở rộng sản 

xuất kinh doanh và tiếp cận các nguồn vốn tín dụng; (3) Xây dựng cơ chế đặc thù 

đối với một số ngành sử dụng nhiều lao động hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực nông 

nghiệp; (4) Quy trình, thủ tục cho vay tại các tổ chức tín dụng đơn giản hóa theo 

  

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Số 

HTX 

nợ 

thuế 

Số tiền 

thuế nợ  

(triệu 

đồng) 

Số 

HTX 

nợ 

thuế 

Số tiền 

thuế nợ  

(triệu 

đồng) 

Số 

HTX 

nợ 

thuế 

Số tiền 

thuế nợ  

(triệu 

đồng) 

Số 

HTX 

nợ thuế 

Số tiền 

thuế nợ  

(triệu 

đồng) 

Số 

HTX 

nợ 

thuế 

Số tiền 

thuế nợ  

(triệu 

đồng) 

Số 

HTX 

nợ 

thuế 

Số tiền 

thuế nợ  

(triệu 

đồng) 

Tổng 

số 

   

7,437  

 

480,941  

    

7,996  

  

614,542  

   

9,156  

 

718,665  

   

10,021  

   

768,522  

  

14,056  

 

839,285  

  

14,171  

 

817,464  

Trong 

đó: 

HTX 

ngừng 

hoạt 

động 

   

3,108  

 

237,409  

    

3,133  

  

275,770  

   

3,234  

 

287,620  

    

3,175  

   

318,921  

   

6,085  

 

656,962  

   

5,948  

 

256,552  
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hướng tạo điều kiện cho khu vực KTTT mở rộng sản xuất kinh doanh và tiếp cận 

nguồn vốn tại các tổ chức tín dụng. 

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã có cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu đãi tín 

dụng đối với các HTX nông nghiệp theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 

9/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, có hiệu 

lực từ ngày 01/8/2015 và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (trên cơ sở khắc phục những 

bất cập của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP)16. 

Có thể nói, nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển 

của HTX, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thành viên của HTX. Dư nợ 

tín dụng đối với khu vực KTTT trong thời gian qua có xu hướng tăng đặc biệt là 

sau quá trình chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Các 

HTX được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh 

doanh bằng nhiều hình thức: Nhiều HTX đã tự xây dựng phương án kinh doanh 

tốt, có dự án sản xuất khả thi nên đã được các tổ chức tín dụng cho vay bằng hình 

thức thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc có thể được Nhà nước hỗ 

trợ lãi suất cho vay hoặc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư hoặc tỉnh thực hiện chính sách 

miễn, giảm thuế thu nhập trong một thời gian nhất định cho các HTX di dời, đầu 

tư vào các khu công nghiệp…  

Trong giai đoạn 20 năm từ 2001-2021, doanh số cho vay đối với khu vực 

KTTT đạt 68.878 tỷ đồng. Nếu như năm 2001, dư nợ cho vay đối với khu vực KTTT 

mới đạt 386 tỷ đồng với 723 khách hàng còn dư nợ thì đến hết tháng 8/2021, dư nợ 

tín dụng đối với loại hình khách hàng này của các tổ chức tín dụng đã tăng lên 5.538 

tỷ đồng (gấp 15 lần) với 1.528 khách hàng còn dư nợ… Ước dư nợ đối với khu vực 

KTTT đến năm 2021 đạt khoảng 6.000 tỷ đồng, trong đó nợ xấu là 162 tỷ đồng, 

chiếm 2,93% tổng dư nợ. 

Mặc dù, dư nợ tín dụng đối với khu vực KTTT trong thời gian qua có chiều 

hướng tăng, đặc biệt là sau quá trình chuyển đổi, hoạt động theo Luật HTX 2012, 

tuy nhiên, việc mở rộng đầu tư tín dụng đối với lĩnh vực này vẫn còn một số khó 

khăn sau:  

- Nhiều THT, HTX, LHHTX còn hạn chế trong quản trị, điều hành, năng lực 

tổ chức quản lý hoạt động, quản lý vốn; nhiều THT, HTX, LHHTX thiếu công 

khai, minh bạch trong hoạt động báo cáo tài chính, thực hiện chưa đúng quy định 

về quản lý tài chính, kế toán, không tuân thủ các nguyên tắc của Luật HTX 2012, 

chưa chuyển đổi hoặc chỉ chuyển đổi về mặt hình thức, do vậy, thiếu cơ sở pháp 

lý để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

- Hiệu quả hoạt động của THT, HTX, LHHTX còn thấp, số lượng dịch vụ 

ít, chất lượng dịch vụ chưa cao; sản xuất hàng hóa chưa gắn với thị trường tiêu thụ, 

chưa có sự liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị từ khâu sản suất đến tiêu thụ sản 

phẩm, dẫn tới chưa xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh khả thi khi tiếp 

                                                                 

16 HTX, THT, LH HTX được vay vốn không cần tài sản đảm bảo theo các mức từ 50 triệu đến tối đa 2 tỷ đối với 

HTX và 3 tỷ đối với LH HTX tùy thuộc dự án sản xuất kinh doanh. 
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cận vốn vay tại các TCTD. 

- Quan hệ giữa THT, HTX, LHHTX và các thành viên còn thiếu sự gắn kết, 

chưa tạo động lực cho các thành viên tham gia vào, nhiều thành viên của THT, 

HTX, LHHTX tự vay vốn tại các TCTD phục vụ sản xuất kinh doanh, mua các 

nguyên vật liệu đầu vào thay vì thông qua THT, HTX, LHHTX. 

- Phần lớn các THT, HTX, LHHTX hoạt động trên địa bàn nông thôn, luôn 

tiềm ẩn nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, trong khi thiếu các công cụ phòng ngừa 

và hạn chế rủi ro, dẫn đến ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư tín dụng. 

- Một số THT, HTX, LHHTX sử dụng không hiệu quả nguồn vốn vay, sử 

dụng vốn vay sai mục đích, nợ quá hạn kéo dài, có tâm lý ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ 

của Nhà nước; công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong đôn 

đốc thu hồi nợ còn hạn chế. Nợ xấu trong cho vay THT, HTX, LHHTX còn cao. 

d) Hỗ trợ tín dụng thông qua hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển HTX 

Triển khai hướng dẫn thực hiện Luật HTX 2003, Luật HTX 2012 và các văn 

bản hướng dẫn liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; 

Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 

246/2006/QĐ-TTg; hướng dẫn về chế độ quản lý tài chính, điều lệ tổ chức và hoạt 

động, lãi suất cho vay vốn đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX và cử đại diện tham 

gia thành viên Hội đồng quản lý Quỹ.  

Ngày 31/03/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2021/NĐ-CP về 

thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Đối với vốn của 

các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, Nghị định số 45/2021/NĐ-CP quy định vốn điều 

lệ của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam là 1.000 tỷ đồng, vốn điều lệ của Quỹ 

hỗ trợ phát triển HTX địa phương hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% trong 03 năm kể từ khi Nghị định 

số 45/2021/NĐ-CP có hiệu lực phải đảm bảo vốn điều lệ tối thiếu 20 tỷ đồng. Do 

đó, các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX có cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để triển 

khai trong toàn bộ hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX từ trung ương đến địa 

phương, đáp ứng nhu cầu về hỗ trợ tài chính của các HTX, liên hiệp HTX, thành 

viên HTX, thành viên THT trong quá trình ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong nông 

nghiệp công nghệ cao, áp dụng công nghệ mới để phát triển sản xuất kinh doanh, 

thúc đẩy phát triển xanh, sạch, đảm bảo an toàn. Qua đó, góp phần đồng bộ hóa 

chính sách, công cụ tài chính, tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận vốn vay từ Quỹ, đẩy 

lùi nạn tín dụng đen trong xã hội. 

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, đến ngày 31/12/2020, cả nước 

đã có 56 Quỹ HTX được thành lập gồm 01 Quỹ HTX Trung ương (Quỹ hỗ trợ phát 

triển HTX Việt Nam) và 55 Quỹ HTX tại địa phương. Sự ra đời của các Quỹ hỗ 

trợ phát triển HTX đã góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy phát triển khu vực 

KTTT, HTX ở địa phương theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Theo đó, 

tính đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn hoạt động của các Quỹ Hỗ trợ phát triển 

HTX là khoảng 2.450 tỷ đồng (tăng 9,8% so với năm 2019 là khoảng 2.400 tỷ 
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đồng); tổng doanh số cho vay đạt hơn 12.865 tỷ đồng (tăng 11,2% so với năm 

2019: 11.525 tỷ đồng), cho hơn 6.352 lượt HTX, 1.607 THT, 303.978 lượt thành 

viên HTX vay vốn; dư nợ cho vay của các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX đạt khoảng 

2.105 tỷ đồng. Các dự án vay vốn của các Quỹ địa phương tập trung chủ yếu vào 

phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ kỹ thuật, mở rộng quy mô sản 

xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, trong đó, cho vay hỗ trợ HTX nông 

nghiệp đạt 1.339 tỷ đồng.  

Để hỗ trợ chính sách tiếp cận vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, Bộ Tài 

chính đã làm thủ tục cấp bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Trung 

ương 450 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Hiện nay, ngân sách trung ương 

cũng đã cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách năm 2021 cấp bổ sung vốn điều lệ 

550 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương (trong đó, dự kiến cấp đợt 

1 là 250 tỷ đồng/550 tỷ đồng, số còn lại sẽ cấp căn cứ nhu cầu, tình hình thực tế 

hoạt động của Quỹ) để tăng thêm nguồn lực tài chính hỗ trợ cho các đối tượng thụ 

hưởng chính sách vay vốn của Quỹ. 

3.4. Chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ. 

Thực hiện chính sách hỗ trợ về khoa học - công nghệ, hàng năm các Bộ, 

ngành đã phối hợp với các địa phương triển khai hoạt động hỗ trợ KTTT ứng dụng 

các thành tựu khoa học và công nghệ thông qua hoạt động của các hệ thống khuyến 

nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công. Các hỗ trợ này góp phần nâng cao 

năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả của sản phẩm và giải quyết việc làm cho 

người lao động ở nông thôn. 

Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các HTX ứng dụng khoa học công nghệ 

thông qua các chương trình (Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ 

khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng 

dân tộc thiểu số; Chương trình phát triển tài sản trí tuệ) và các hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng và sở hữu công nghiệp.  

Trong giai đoạn từ năm 2002 đến nay đã có hàng trăm dự án do HTX là tổ 

chức chủ trì hoặc tham gia thực hiện, thông qua đó đã có hàng nghìn công nghệ mới 

được chuyển giao và ứng dụng vào và xây dựng được các mô hình ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các HTX17. Chỉ tính riêng giai đoạn từ 

năm 2016 đến năm 2021 đã có 24 dự án được phê duyệt và triển khai do HTX là tổ 

chức chủ trì hoặc tham gia với tổng kinh phí thực hiện 82.900 triệu đồng, trong đó 

                                                                 
17 Dự án (1) “Xây dựng mô hình Ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa, cây cảnh tại xã nông thôn mới Thụy Hương, 

Chương Mỹ, Hà Nội” do HTX Hoa cây cảnh Thụy Hương chủ trì dự án. Nhờ thực hiện dự án Năm 2014 tại Thụy 

Hương đã hình thành được một vùng trồng Hoa chuyên canh; giá trị thu nhập từ hoa mang lại cao gấp 10 – 20 lần 

so với trước đây trồng rau và lúa; mỗi gia đình khi tết về cũng có thêm lợi nhuận từ 50- 100 triệu đồng do việc trồng 

hoa bán vào dịp tết; Doanh thu của HTX hàng năm cũng tăng trưởng từ 1,8 tỷ (từ lúc xây dựng HTX) lên 8 tỷ (năm 

2015). Dự án (2) “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá rô phi 

NOVITH đơn tính đực phục vụ kinh tế xã hội tại tỉnh Bắc Ninh” do HTX thủy sản Nam Sơn chủ trì. Kể từ sau khi 

kết thúc, quy mô dự án liên tục tăng: từ 5 điểm thực hiện mô hình ban đầu với diện tích 4 ha, đến năm 2013 tăng 

lên 15 điểm với diện tích 15 ha, năm 2014 lên 35 điểm với diện tích 35 ha, năm 2015 lên 50 điểm với diện tích 50 

ha. Để cung cấp giống cho nông dân, HTX thủy sản Nam Sơn đã phải mở rộng diện tích sản xuất giống từ 2ha lên 

7ha, nhờ đó doanh thu của HTX cũng tăng mạnh từ 3 tỷ đồng (trước khi có dự án), năm 2013 tăng lên 7 tỷ, năm 

2014 là 12 tỷ. 
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kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương 39.870 triệu đồng. Đặc biệt, trong 

giai đoạn này nhiều công nghệ mới, công nghệ cao đã được chuyển giao vào sản 

xuất cho các HTX ở mọi miền của đất nước. Đến năm 2018, Bộ Khoa học và Công 

nghệ đã cấp 01 văn bằng sáng chế, 33 kiểu dáng công nghiệp, 489 nhãn hiệu và 389 

nhãn hiệu tập thể có liên quan đến HTX, đã tổ chức 105 khóa đào tạo/tập huấn có sự 

tham gia của HTX (trung bình 07 khóa/năm); 116 HTX được hỗ trợ về các nội dung 

như: phổ biến các văn bản pháp quy, pháp lệnh về chất lượng hàng hoá, đo lường, bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ môi trường của Nhà nước; hỗ trợ áp dụng 

TCVN, QCVN, áp dụng hệ thống quản lý, công cụ năng suất chất lượng, giới thiệu 

các quy định về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm vào các nước EU, Mỹ, Nhật Bản... 

Trong giai đoạn 2013-2018, các địa phương đã hỗ trợ cho 3.877 lượt HTX 

ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới với tổng kinh phí là 95.500 triệu đồng, 

trong đó kinh phí từ ngân sách Trung ương là 23.019 triệu đồng, từ ngân sách địa 

phương là 70.481 triệu đồng18. 

Bộ Công Thương có nhiều hoạt động khuyến công hỗ trợ các HTX công 

nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp về ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, ứng dụng 

khoa học, kỹ thuật, công nghệ sản xuất sản phẩm mới, đào tạo nghề, giới thiệu, 

quảng bá sản phẩm hàng hóa tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, nhằm 

mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu. Trong thời kỳ 2015- 2018, Chương 

trình khuyến công quốc gia đã hỗ trợ cho 44 HTX với kinh phí 8,2 tỷ đồng, các nội 

dung hỗ trợ gồm: Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, đào tạo, tham 

gia hội trợ, bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hỗ trợ đào tạo nghề 

cho đội ngũ lao động làm việc trong HTX…Ngoài ra, năm 2018, Bộ Công Thương 

đã tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu 

biểu cấp khu vực cho 29 sản phẩm của 29 HTX19. Một số HTX sản xuất công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp được hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng các đề tài sản xuất sạch 

hơn, tiết kiệm năng lượng, hướng dẫn đăng ký kiểu dáng, nhãn hiệu hàng hóa, sở 

hữu công nghiệp, tập huấn xây dựng thương hiệu. 

Tuy nhiên, mặc dù cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ cơ bản đầy 

đủ nhưng chưa có chính sách đặc thù đối với HTX. Các HTX được thụ hưởng chung 

giống như các thành phần kinh tế khác nên số lượng HTX được hưởng chính sách 

này còn ít. Nguồn ngân sách hỗ trợ HTX trong lĩnh vực này còn hạn chế, bên cạnh 

không ít khó khăn về vốn đầu tư ban đầu, kiến thức cơ bản... khiến nhiều nông dân 

lúng túng trong chủ động tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật. Năng lực nghiên cứu 

khoa học của các HTX còn hạn chế và chưa đồng đều giữa các vùng miền, đặc biệt 

công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại các tỉnh miền núi còn nhiều hạn 

chế, chưa phát huy hiệu quả. Nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa có thương 

                                                                 
18 Theo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW số 13-NQ/TW, Báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX năm 

2012, Báo cáo tình hình phát triển KTTT, HTX năm 2017, 2018. 
19 Ví dụ như: Các mô hình vỗ béo bò, thâm canh chăn nuôi lợn đã được hỗ trợ ứng dụng công nghệ Bioga để giải 

quyết vấn đề môi trường tại các hộ chăn nuôi, đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học trong lĩnh vực thú y, phòng 

chống dịch bệnh trên gia cầm, gia súc đạt hiệu quả tốt. Một số mô hình chuyển giao kỹ thuật, công nghệ sản xuất 

cho nông dân thông qua HTX nông nghiệp được nông dân tiếp thu, áp dụng có kết quả như: nuôi cá nước ngọt, 

trồng rau an toàn, trồng hoa, trồng nấm, chương trình IPM, ICM,.. 
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hiệu trên thị trường quốc tế, trong khi cạnh tranh về thị trường tiêu thụ nông sản 

ngày càng gia tăng. Ngoài ra, sự liên kết hoạt động khoa học, công nghệ giữa các 

địa phương trong nước còn rời rạc. Nhiều địa phương chưa xây dựng được kế hoạch 

hợp tác chặt chẽ giữa tổ chức và cá nhân nghiên cứu khoa học với cơ quan quản lý 

nghiên cứu, cơ quan chuyển giao kết quả và tổ chức, cá nhân sử dụng kết quả nghiên 

cứu từ các đề tài, dự án. 

3.5. Chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường. 

Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường đã được sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, không chỉ giới hạn các 

HTX sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc có dự án xúc tiến thương mại mà được mở 

rộng cho toàn bộ các HTX, LH HTX. Các HTX, LH HTX được thụ hưởng chính 

sách này chủ yếu thông qua Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia với đầu 

mối triển khai là Liên minh HTX Việt Nam. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 

số 171/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ NSNN để thực hiện 

Chương trình.  

 Hàng năm Bộ Công Thương đã phê duyệt một số đề án xúc tiến thương mại 

quốc gia cho các HTX, Liên minh HTX Việt Nam tham gia các hội chợ trong và 

ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh, mở rộng thị trường. Ngoài ra, Bộ Công 

Thương thường xuyên cập nhật, đưa tin về các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm 

giới thiệu HTX, quảng bá thương hiệu của HTX trên cổng thông tin điện tử của 

Bộ, Cục Xúc tiến Thương mại. Thông qua các Chương trình, dự án lớn (Chương 

trình Thương hiệu quốc gia, Chương trình xây dựng thương hiệu ngành thực phẩm 

Việt Nam, Chương trình tư vấn phát triển thiết kế, phát triển sản phẩm…) đã tạo 

điều kiện cho HTX quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa đến cộng đồng trong 

và ngoài nước, tạo cơ hội giao thương, liên kết hợp tác kinh doanh, mở rộng thị 

trường tiêu thụ. 

Giai đoạn 2007-2011, Liên minh HTX Việt Nam đã chủ trì thực hiện 26 

chương trình với kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 35,7 tỷ đồng, tổ 

chức cho nhiều doanh nghiệp và 191 HTX đi nghiên cứu thị trường và tham dự hội 

chợ tại nhiều nước, với tổng số tiền hỗ trợ khoảng 1,2 tỷ đồng. Giai đoạn 2017-

2021, hàng năm, Bộ Công Thương đã phê duyệt một số Đề án xúc tiến thương mại 

quốc gia hỗ trợ các HTX tham gia các hội chợ trong và ngoài nước nhằm quảng bá 

hình ảnh, mở rộng thị trường, với số tiền 312 tỷ đồng. Các địa phương hỗ trợ cho 

hơn 4.500 lượt HTX tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

với tổng kinh phí là 469 tỷ đồng20. 

Tuy nhiên, số lượng các THT, HTX tham gia các hoạt động xúc tiến thương 

mại được hỗ trợ từ Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia còn hạn chế, tập 

trung chủ yếu vào các hoạt động xúc tiến thương mại tại địa phương và một số ít 

đề án hội chợ triển lãm tại nước ngoài. Các đơn vị chủ trì chưa đầu tư xây dựng 

nhiều đề án hỗ trợ xúc tiến thương mại mang tính dài hơi, theo chuỗi từ xúc tiến 

                                                                 
20 Theo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW số 13-NQ/TW, Báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật HTX 

năm 2012, Báo cáo tình hình phát triển KTTT, HTX năm 2017, 2018. 
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thương mại phát triển sản phẩm, thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu, xây 

dựng kênh phân phối, phát triển thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, các HTX còn có 

quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; sản phẩm sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu 

về tiêu chuẩn chất lượng, sản lượng, khả năng đảm bảo cung ứng thường xuyên 

cho các siêu thị hoặc không có mặt bằng để tổ chức giới thiệu, bán sản phẩm, do 

đó gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra. Phần lớn các cơ sở sản xuất chưa có sự liên 

kết với nhau trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; hoạt động còn độc lập, nhỏ 

lẻ. Một số HTX còn chưa khai thác, phát huy được sự hỗ trợ, hoạt động chưa hiệu 

quả. 

3.6. Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. 

Hỗ trợ kết cấu hạ tầng cho phát triển HTX nông nghiệp được các địa phương 

quan tâm và triển khai từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau gồm: Chương trình Mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư, nguồn 

ngân sách địa phương. Ngoài ra, một số các chương trình, dự án cũng bố trí nguồn 

lực như Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), dự án Nâng cao chất 

lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học 

(QSEAP)... 

Giai đoạn 2003-2012, chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng được triển 

khai thực hiện cho HTX thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia về nông 

nghiệp, nông thôn. Kinh phí cho chương trình này tăng qua các năm. Một số địa 

phương tập trung vốn đầu tư từ ngân sách cho đầu tư hạ tầng phục vụ nông nghiệp, 

nông thôn, như: giao thông, trường học, trạm y tế, nước sạch nông thôn, vệ sinh 

môi trường, thuỷ lợi kênh mương nội đồng…Theo đó, HTX cũng được hưởng lợi 

từ các công trình này để phục vụ thành viên. 

- Giai đoạn 2013-2021 (chủ yếu được thực hiện từ năm 2018 - 2020 theo 
Quyết định số 2261/QĐ-TTg) có 1.210 HTX được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh 

phí để thực hiện xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng; với 1.300 công trình tập 

trung vào các hạng mục như giao thông nội đồng, thủy lợi nội đồng, nhà kho, trụ 

sở... Nhà nước hỗ trợ tổng kinh phí là 1.847 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung 

ương là 1.243 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 44 tỷ đồng; nguồn các dự án tài 

trợ là 560 tỷ đồng. Riêng năm 2020, các tỉnh đang triển khai hỗ trợ 712 HTX nông 

nghiệp với kinh phí 1.130 tỷ đồng. Bình quân mỗi HTX được hỗ trợ 1,52 tỷ đồng 

từ ngân sách nhà nước. Phần kinh phí HTX đóng góp đối ứng là 344 tỷ đồng tương 

ứng với khoảng 20% tổng mức đầu tư các dự án, công trình. 

Tuy nhiên, cũng có những dự án hỗ trợ HTX với mức đầu tư chỉ 100 triệu 

đồng/HTX; riêng đối với các hỗ trợ về công trình thủy lợi nội đồng có mức đầu tư 

cao như tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ vùng sản xuất 

quy mô lớn cho 08/9 HTX tham gia thí điểm HTX kiểu mới theo Quyết định 

445/QĐ-TTg với các danh mục như: kiên cố hóa kênh mương, công trình điều tiết, 

nạo vét nội đồng, cống,…với tổng kinh phí trên 94 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Dự án VnSAT đã và đang triển khai hỗ trợ 568 tỷ đồng cho 136 tiểu 

dự án hỗ trợ xây dựng hạ tầng cho các tổ chức nông dân trong ngành hàng cà phê và 
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lúa gạo ở 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên (tỷ lệ đối 

ứng của HTX là 20%). Dự án QSEP thực hiện hỗ trợ kết cấu hạ tầng phát triển vùng 

nguyên liệu năm 2015-2016 đối với 16 tỉnh trên địa bàn cả nước với tổng kinh phí 

hỗ trợ là 1.400 tỷ đồng cho khoảng 80 HTX, THT là đối tượng hưởng lợi của dự án 

được sử dụng và khai thác các hạ tầng nêu trên. 

Tuy nhiên, chính sách này chậm triển khai trong thực tế do thiếu nguồn vốn 

đầu tư (Quyết định số 2261/QĐ-TTg được ban hành ngày 15/12/2014 nhưng đến 

năm 2018 thì các địa phương mới triển khai bước đầu nội dung hỗ trợ hạ tầng cho 

HTX). Số lượng HTX được thụ hưởng chính sách rất ít, các dự án hỗ trợ có quy 

mô nhỏ, chủ yếu tập trung hỗ trợ cho từng HTX gắn với quy mô hoạt động cấp xã, 

làm hạn chế tiềm năng liên kết vùng miền, nâng cao quy mô và sức cạnh tranh 

cũng như hiệu quả khai thác của công trình hỗ trợ. Nguồn kinh phí được bố trí từ 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nên các HTX nông nghiệp có trụ sở 

ở khu vực các phường, thị trấn không được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, trong khi đây là 

những HTX có vị trí thuận lợi để phát triển tiêu thụ sản phẩm, kết nối vùng nguyên 

liệu, xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến. 

3.7. Chính sách khác 

a) Chính sách tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương 

trình phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhận thức tầm quan trọng của HTX, LH HTX trong phát triển kinh tế- xã 

hội tại địa phương, chính sách tạo điều kiện HTX, LH HTX có đủ năng lực tham 

gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội được giữ 

nguyên nội dung qua hai lần sửa Luật21. 

Từ năm 2013, sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành, để khẳng 

định vai trò của HTX trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tại 

Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó tiêu chí số 13 quy định xã nông thôn 

mới phải có HTX kiểu mới hoạt động theo Luật HTX 2012 và có hoạt động liên 

kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Nội dung này đã được các địa phương xây dựng 

kế hoạch và hướng dẫn các nội dung liên quan đến phát triển KTTT, HTX. Nhờ 

đó, các HTX được tạo điều kiện thành lập, tham gia các chương trình mục tiêu, 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Nông thôn miền núi, xóa đói giảm 

nghèo, giải quyết việc làm, Chương trình khuyến Công và xúc tiến thương mại, 

Chương trình Khuyến nông lâm ngư, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới…Một số công trình sau khi được hoàn thành, chủ đầu tư giao cho 

HTX chịu trách nhiệm quản lý, khai thác (hệ thống giao thông nội đồng, chợ nông 

thôn).  

Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, trong giai đoạn 2013-2018, 

đã tạo điều kiện cho 1.150 lượt HTX tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển 

                                                                 
21 Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn và quản lý các công trình sau khi hoàn thành, kể cả các công 

trình chợ và công trình hạ tầng phục vụ phát triển cụm công nghiệp và cụm làng nghề ở nông thôn; Các dự án, 

chương trình phát triển kinh tế- xã hội khác trên địa bàn phù hợp với khả năng của HTX, LH HTX. 
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kinh tế- xã hội với tổng kinh phí là 74.965 triệu đồng, trong đó kinh phí từ ngân 

sách Trung ương là 7.484 triệu đồng, từ ngân sách địa phương là 67.481 triệu đồng. 

b) Hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. 

Đây là một trong những chính sách mới được quy định theo Luật HTX năm 

2012 đối với các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, các HTX được thụ 

hưởng chính sách này thông qua Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 

31/12/2009, Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg); Nghị 

định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại thiên tai, dịch bệnh; Thông tư 

số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 và Thông tư số 33/2013/TT-BTC ngày 

21/03/2013 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Theo đó, HTX được ngân sách nhà nước kịp thời hỗ trợ bằng tiền, hoặc cây, con 

giống đảm bảo chất lượng, phù hợp với sinh thái địa phương khi gặp khó khăn do 

thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ đối với diện tích cây trồng bị thiệt hại từ 30% trở lên; 

hỗ trợ đối với vật nuôi thiệt hại do thiên tai, thiệt hại do dịch bệnh nguy hiểm; hỗ 

trợ đối với nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại từ 30% trở lên. 

Thực tế, chính sách này được thực hiện khá tốt nên cơ bản đã giúp cho người 

dân và thành viên HTX vượt qua khó khăn, ổn định phát triển sản xuất. Tuy nhiên, 

do chính sách hỗ trợ vốn, giống tập trung hỗ trợ trực tiếp sản xuất, trong khi các 

HTX nông nghiệp chủ yếu thực hiện các hoạt động dịch vụ nên UBND xã, phường 

trực tiếp cấp phát cho người dân, thành viên HTX vùng bị thiên tai, chỉ một số ít 

địa phương có HTX nông nghiệp được tham gia triển khai thực hiện chính sách 

cho các thành viên của mình.  

Tuy nhiên, ở một số địa phương các HTX nông nghiệp cũng tham gia triển 

khai thực hiện chính sách cho các thành viên HTX. Việc hỗ trợ cho các HTX, từ 

năm 2013-2020 đã có 232 HTX được hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên 

tai, bệnh dịch với kinh phí là 115,6 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương là 22,6 

tỷ đồng và ngân sách địa phương là 93 tỷ đồng (tỉnh Phú Thọ hỗ trợ 02 HTX thủy 

sản khắc phục thiệt hại do thiên tai mưa lũ năm 2014 với tổng kinh phí hỗ trợ: 1,12 

tỷ đồng).  

Đối với Dịch tả lợn Châu Phi, Chính phủ đã hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông 

dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, THT, HTX 

sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn 

Châu Phi với mức hợp lý trên cơ sở giá thành, chi phí chăn nuôi lợn và phù hợp 

cho từng loại lợn, đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác được mức hỗ trợ 

cao hơn các loại lợn khác. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành 

Quyết định số 48/2019/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí trong 

phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Kết quả tính cả nguồn ngân sách Trung 

ương và ngân sách địa phương đã hỗ trợ kinh phí khoảng trên 5.000 tỷ đồng cho 

911 HTX chăn nuôi lợn và 9.944 trang trại chăn nuôi lợn với mức hỗ trợ là 
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30.000đồng/kg thịt lợn tiêu hủy và 10.000đồng/kg thịt lợn hơi; cho khoảng 

6.930.000 con lợn; sản lượng ước tỉnh 346.500.000 tấn.  

Về hỗ trợ HTX do tác động của dịch bệnh Covid-19, đến nay trên toàn quốc 

mới có 2 địa phương là Đắk Lắk và Bình Dương có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ cho 

các HTX. Cụ thể, có 69 HTX được lập kế hoạch hỗ trợ với kinh phí từ ngân sách 

địa phương dự kiến khoảng 589 triệu đồng. 

c) Hỗ trợ về chế biến sản phẩm. 

Việc hỗ trợ chế biến sản phẩm đối với HTX hầu như chưa có chính sách cụ 

thể. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 

14/11/2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Theo đó, 

đối với chế biến sản phẩm chỉ được hỗ trợ máy móc, thiết bị chế biến sản phẩm từ 

phế và phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản; còn hỗ trợ kho, thiết bị sử dụng chứa, bảo 

quản thóc, ngô chỉ cho quy mô hộ gia đình. Các HTX, tổ hợp tác, cá nhân, hộ gia 

đình được hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay tại ngân hàng thương mại trong hai năm 

đầu, 50% trong năm thứ ba đối với các khoản vay dài hạn, trung hạn, ngắn hạn 

bằng đồng Việt Nam để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. 

Ngoài ra, các địa phương đã vận dụng các chính sách hiện hành như chính 

sách hỗ trợ khoa học công nghệ, khuyến nông, chính sách hỗ trợ chế biến và ngành 

nghề nông thôn…để thực hiện hỗ trợ cho các HTX. Kết quả trong giai đoạn từ 

2013-2021, cả nước đã thực hiện hỗ trợ về chế biến sản phẩm cho 405 HTX với 

tổng kinh phí là 102 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương là 57 tỷ đồng và ngân 

sách địa phương là 45 tỷ đồng. 

Điển hình ở một số địa phương thực hiện như tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ ngân sách 

địa phương 5 tỷ đồng cho 34 HTX. Tỉnh Quảng Trị lồng ghép các chính sách hỗ 

trợ cho 04 HTX trong lĩnh vực sơ chế biến sản phẩm nông nghiệp (bao gồm máy 

xay xát gạo; nhà xưởng và trang thiết bị sơ chế sản phẩm nông nghiệp). Thành phố 

Cần Thơ lồng ghép các chính sách, dự án ACP hỗ trợ cho 02 HTX xây dựng nhà 

kho trên 5 tỷ đồng; hỗ trợ 03 HTX sản xuất rau an toàn trang thiết bị sơ chế trên 

75 triệu đồng;…. Tỉnh An Giang lồng ghép trong dự án ACP hỗ trợ cho 03 HTX 

nông nghiệp với số tiền khoảng 15 tỷ đồng để xây dựng nhà kho, lò sấy, máy gặt 

đập liên hợp. Riêng tỉnh Quảng Ninh ngoài việc triển khai thực hiện các chính sách 

hỗ trợ các HTX trong chế biến sản phẩm (đã hỗ trợ 10 HTX với tổng kinh phí 5 tỷ 

đồng) còn thực hiện đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” với 36 HTX tham gia, 

tổng kinh phí hỗ trợ là 1,5 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, việc hỗ trợ thiết bị theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ít HTX được 

tiếp cận, trong đó có lý do: Chỉ hỗ trợ lãi suất vay, nhưng HTX không có tài sản 

đảm bảo để vay được vốn nên không tiếp cận được. Một số HTX tiếp cận được thì 

mua thiết bị phải có hóa đơn và chịu thuế GTTT, mua thiết bị sản xuất có chất 

lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố theo quy định của pháp luật về chất lượng sản 

phẩm dẫn đến thiết bị mua có giá thành cao, trong khi đó HTX chỉ cần mua thiết 

bị của thị trường tư nhân sản xuất, không chịu thuế GTTT có giá trị sản phẩm thấp 

hơn nhiều kể cả sau khi đã trừ lãi suất vay được hỗ trợ. 
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d) Hỗ trợ thành lập mới HTX, liên hiệp HTX 

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020, Thông tư 

số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ 

và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, 

tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 

2015-2020, các tỉnh, thành phố bố trí từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ HTX 

thành lập mới, với các nội dung tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ HTX, xây dựng điều 

lệ, phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức Đại hội, đăng ký HTX.... 

Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Luật HTX, số lượng các 

HTX thành lập mới tăng hơn so với giai đoạn trước và hoạt động các HTX mới 

thành lập dần đảm bảo theo đúng bản chất là phục vụ thành viên. Theo báo cáo của 

các địa phương, hầu hết HTX thành lập mới được hỗ trợ kinh phí từ 5 triệu đến 20 

triệu đồng/HTX, đặc biệt như thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng/HTX. 

Nội dung hỗ trợ bao gồm: Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn về quy định pháp 

luật HTX trước khi thành lập HTX cho sáng lập viên HTX, tư vấn xây dựng điều 

lệ, phương án sản xuất kinh doanh, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, 

đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX, tư vấn thực hiện các thủ tục tổ chức lại 

hoạt động của HTX theo Luật HTX. Đến năm 2021, hỗ trợ hơn 8.000 HTX thành 

lập mới với tổng kinh phí hơn 54 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, nguồn kinh phí thành lập mới HTX, LH HTX theo quy định tại 

Luật HTX năm 2012 do ngân sách địa phương hỗ trợ 100%, nhiều địa phương 

không cân đối được ngân sách nên số lượng các HTX cũng như kinh phí được hỗ 

trợ còn hạn chế. 

đ) Ưu đãi lệ phí đăng ký HTX, liên hiệp HTX theo quy định của pháp luật về 

phí và lệ phí 

Đa số các HTX trên cả nước khi thành lập mới được miễn lệ phí đăng ký thành 

lập, đăng ký chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2012. Đây cũng là chính sách hỗ trợ 

của Nhà nước giúp các HTX ban đầu có khởi đầu thuận lợi để phát triển. 

 Ngoài ra, các HTX còn được Nhà nước miễn lệ phí môn bài và lệ phí trước 

bạ trong một số trường hợp như: 

- HTX được miễn lệ phí môn bài đối với: Chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản 

xuất nông nghiệp; HTX chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX và của doanh nghiệp 

tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi22. 

Việc miễn lệ phí môn bài, chính sách miễn lệ phí môn bài đối với HTX đã 

góp phần hỗ trợ khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các HTX hoạt động 

dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp và các HTX hoạt động tại 

địa bàn miền núi. 

                                                                 
22 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ về lệ phí môn bài 
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- Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp được 

miễn nộp lệ phí trước bạ) chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, 

sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ, gồm có trường hợp: Tổ chức, cá nhân, xã 

viên HTX đem tài sản của mình góp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, HTX 

hoặc khi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, HTX giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn 

cho tổ chức, cá nhân thành viên tài sản mà tổ chức, cá nhân thành viên đã góp trước 

đây23. 

e) Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với HTX nông nghiệp 

Thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cả 

nước đã xây dựng được 2.262 cánh đồng lớn, tập trung ở 48/63 tỉnh với tổng diện 

tích đạt 579,3 ngàn ha, trong đó trồng lúa 516,9 nghìn ha, chiếm 89,2%, với khoảng 

619 nghìn hộ tham gia. Việc tổ chức liên kết giữa nông dân, HTX, tổ hợp tác và 

doanh nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt hơn so với sản xuất truyền thống, ở 

Đồng bằng sông Cửu Long mỗi hecta lúa tham gia trong cánh đồng lớn có thể giảm 

chi phí sản xuất từ 10% đến 15% và giá trị sản lượng có thể tăng 20% - 25%, thu 

lời thêm từ 2,2 đến 7,5 triệu đồng/ha, ở miền Bắc giá trị sản lượng tăng trung bình 

từ 17% đến 25% tùy theo từng địa phương. Tỷ lệ diện tích sản xuất theo mô hình 

cánh đồng lớn được ký hợp đồng bao tiêu trước khi sản xuất đạt 27%, trong đó có 

tỉnh đạt 90%. 

Sau khi thực hiện chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết theo Nghị định 

số 98/2018/NĐ-CP, các tỉnh đã có nhiều mô hình điển hình các HTX NN thành 

công trong liên kết sản xuất- tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, đến nay cả nước 

có 271 tổ chức khoa học, 586.585 hộ nông dân, 4.028 HTX nông nghiệp tham gia 

liên kết với 1.867 doanh nghiệp trong sản xuất, thu hoạch chế biến và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp. Các địa phương đã phê duyệt được 579 dự án liên kết (392 dự 

án trồng trọt; 150 dự án chăn nuôi; 8 dự án lâm nghiệp; 29 dự án thủy sản) với kinh 

phí 1.921 tỷ đồng (bình quân 3,3 tỷ đồng/dự án) và phê duyệt được tổng số 354 kế 

hoạch liên kết với kinh phí 526 tỷ đồng (bình quân 1,4 tỷ đồng/kế hoạch). 

Cả nước có 60/63 tỉnh, thành phố ban hành danh mục các ngành hàng, sản 

phẩm chủ lực quan trọng cần khuyến khích của tỉnh, đã phê duyệt 119 sản phẩm 

chủ lực (nhiều sản phẩm các tỉnh phê duyệt có trùng nhau), trong đó có 13 loại sản 

phẩm thuộc nhóm sản phẩm chủ lực Trung ương (bao gồm: lúa, gạo, cà phê, cau 

su, điều, hồ tiêu, chè, rau quả, sắn và các sản phẩm từ sắn, thịt lợn, thịt và trứng 

gia cầm, cá tra, tôm, gỗ và các sản phẩm từ gỗ); còn lại là 106 sản phẩm thuộc 

nhóm sản phẩm chủ lực của các địa phương; kết quả phân theo các ngành hàng cụ 

thể: trồng trọt: có 56 sản phẩm, chăn nuôi: có 27 sản phẩm; thủy sản: có 26 sản 

phẩm; lâm nghiệp: có 9 sản phẩm; diêm nghiệp: 01 sản phẩm. 

Các địa phương đã hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm được cho 

563 sản phẩm với kinh phí 228 tỷ đồng; hỗ trợ xác nhận, chứng nhận sản phẩm an 

toàn, xây dựng thương hiệu và quản bá sản phẩm đã hỗ trợ được 15.546 sản phẩm, 

với kinh phí 377 tỷ đồng. Ngoài việc hỗ trợ thực hiện phát triển các chuỗi liên kết 

                                                                 
23Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ 
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theo chính sách của Chương trình nông thôn mới, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP 

thì các địa phương đã kết hợp các chính sách, dự án triển khai khác trên địa bàn để 

hỗ trợ các HTX nông nghiệp phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp như Dự án ACP, VnSAT do Ngân hàng Thế giới tài trợ; Dự án 

“xây dựng chuỗi cung ứng cá tra bền vững tại Việt Nam (SUPA)” do các tổ chức 

VNCPC, WWF, VASEP phối hợp thực hiện; Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi 

và an toàn thực phẩm (LIFSAP), do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 

4. Về nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước 

4.1. Về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KTTT: 

Theo quy định tại Nghị quyết số 13-NQ/TW, để nâng cao vai trò quản lý của 

Nhà nước phải có bộ máy quản lý chuyên trách thích hợp (các Bộ có vụ, sở có 

phòng quản lý KTTT) để theo dõi, hướng dẫn thực hiện các chính sách, nghiệp vụ 

đối với khu vực kinh tế này. Tuy nhiên, việc thực hiện quy định này trên thực tế 

còn chưa đạt yêu cầu. 

Ở Trung ương: Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 22/3/2017 Thủ 

tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo 

đổi mới, phát triển KTTT, HTX, trong đó: Phó Thủ tướng làm Trưởng ban Chỉ 

đạo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Phó Trưởng ban Thường trực và 02 Phó 

Trưởng ban còn lại là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ 

tịch Liên minh HTX Việt Nam. Các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo 

các Bộ, ngành liên quan; cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo là Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư. 

Tuy nhiên, bộ máy quản lý nhà nước về KTTT ở cấp Trung ương còn phân 

tán, chưa tập trung, chưa đạt mục tiêu như Nghị quyết. Hiện nay mới chỉ có Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển HTX), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Phòng Kinh tế hợp tác trực thuộc Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn) 

thành lập được đơn vị chuyên trách thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

KTTT. Các Bộ, ngành khác không thành lập tổ chức chuyên trách, mà giao cho 

đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ thực hiện kiêm nhiệm và chỉ có một số cán bộ 

kiêm nhiệm theo dõi, nên việc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Nghị 

quyết còn nhiều hạn chế. 

Ở địa phương: UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thành lập, kiện toàn Ban 

Chỉ đạo phát triển KTTT, thành viên là đại diện lãnh đạo một số ngành liên quan. 

Đến nay, đã có 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới, 

phát triển KTTT, HTX cấp tỉnh, một số tỉnh đã thành lập được Ban Chỉ đạo cấp 

huyện như: Hà Nội, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai, Tiền 

Giang…. Tuy nhiên, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của một số tỉnh là Liên 

minh HTX, không phải là cơ quan quản lý nhà nước về HTX nên chưa phát huy 

hết được vai trò và hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước về HTX tại địa 

phương. 

Toàn bộ 63/63 tỉnh, thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan 

đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước cấp tỉnh về KTTT. Theo quy định, Sở 
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Kế hoạch và Đầu tư có phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư nhân để thực hiện nhiệm 

vụ này24. Tuy nhiên, đến nay mới có 15/63 (23%) tỉnh, thành phố thành lập phòng 

Doanh nghiệp, KTTT và tư nhân25, một số địa phương đang triển khai thành lập. 

Các địa phương còn lại chưa có phòng chuyên trách về KTTT thuộc Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, thường phân công không thống nhất cho phòng Nông nghiệp, phòng 

Đăng ký kinh doanh hoặc phòng Kinh tế ngành kiêm nhiệm. Tuy vậy, kể cả ở các 

tỉnh, thành phố đã thành lập được phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư nhân thuộc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thì đa số cũng chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về lĩnh 

vực này mà chủ yếu vẫn kiêm nhiệm do hạn chế về biên chế, số lượng cán bộ.  

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố thành lập Chi cục Phát triển 

nông thôn trực thuộc Sở để tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

KTTT trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn (phòng Kinh tế hợp tác và trang 

trại, có cán bộ chuyên trách theo dõi về KTTT). Tuy nhiên, trong những năm gần 

đây có một số tỉnh đã giải thể Chi cục PTNT, chỉ bố trí cán bộ chuyên trách về 

Kinh tế hợp tác tại Sở Nông nghiệp và PTNT nên công tác chỉ đạo, hướng dẫn phát 

triển HTX nông nghiệp gặp khó khăn. Các sở, ngành còn lại không có các phòng 

nghiệp vụ mà chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác KTTT.  

Tại cấp huyện: Theo quy định Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên 

môn giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT. Tuy 

nhiên, đa phần mới chỉ bố trí được cán bộ kiêm nhiệm thực hiện chức năng này. 

Đối với lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, nhiều địa phương giao phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế), nhưng do không có chỉ tiêu biên 

chế cán bộ chuyên trách nên chỉ bố trí 1-2 cán bộ kiêm nhiệm làm công tác quản 

lý nhà nước về kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp. 

 Nhìn chung, đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về HTX còn thiếu và yếu, 

phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi nên gặp nhiều khó khăn 

trong việc tích lũy kiến thức chuyên ngành về HTX, cũng như bồi dưỡng nghiệp 

vụ quản lý nhà nước về KTTT cho đội ngũ cán bộ này. Hệ thống số liệu cơ bản về 

HTX chưa đầy đủ và chính xác, độ tin cậy chưa cao nên hiệu quả của công tác quản 

lý nhà nước về KTTT còn nhiều bất cập. Mặt khác, do thiếu cán bộ chuyên trách 

nên việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước về HTX còn rời 

rạc; quy chế phối hợp về quản lý nhà nước đối với KTTT giữa các ngành, địa 

phương chưa cụ thể; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc hướng dẫn, 

tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật HTX, các văn bản dưới luật, những chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với HTX chưa chặt chẽ, dẫn đến 

hiện tượng hiểu sai, vận dụng chưa chính xác, hạn chế tiềm năng phát triển HTX. 

4.2 . Về việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KTTT: 

a) Về công tác đăng ký HTX, liên hiệp HTX. 

Trước năm 2019, việc cấp đăng ký HTX tại 764 Phòng Tài chính – Kế hoạch 

cấp huyện và 65 Phòng ĐKKD cấp tỉnh trên toàn quốc chủ yếu được thực hiện một 

                                                                 
24Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ 
25 Chi tiết tại Phụ lục III 
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cách thủ công hoặc có hệ thống phần mềm nhưng không thống nhất giữa các địa 

phương, chưa tạo lập được Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX tập trung dẫn 

tới việc phối hợp quản lý nhà nước về HTX giữa các cơ quan nhà nước còn nhiều 

khó khăn, hạn chế. Cơ quan đăng ký HTX không cập nhật, không báo cáo được 

tình hình đăng ký của HTX thuộc phạm vi quản lý để tổng hợp, báo cáo cơ quan 

quản lý cấp trên 

Từ giữa năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai xây dựng và đưa 

vào vận hành chính thức Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX trên phạm 

vi toàn quốc và đã tạo lập Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký HTX. Sự ra đời của 

Hệ thống này là một bước ngoặt lớn trong công tác quản lý nhà nước đối với HTX, 

giúp chuyển cách thức quản lý từ thủ công sang hiện đại và hỗ trợ tích cực cho quá 

trình chuyển tư duy quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, nhờ đó, mang lại nhiều 

lợi ích cho các bên. Cụ thể, Hệ thống này góp phần xây dựng một môi trường kinh 

doanh thuận lợi cho loại hình HTX, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho HTX trong 

việc tuân thủ thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh. Đối với cơ quan quản lý 

nhà nước, Hệ thống giúp tiết kiệm thời gian, nguồn lực trong việc xử lý hồ sơ, thủ 

tục và có một cơ sở dữ liệu thống nhất toàn quốc về HTX để phục vụ hiệu quả cho 

công tác quản lý, hoạch định chính sách phát triển loại hình tổ chức kinh tế này. 

Hơn nữa, các địa phương không phải báo cáo định kỳ về tình hình đăng ký HTX 

như trước đây. Đối với xã hội, Hệ thống giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận 

nguồn thông tin chính thống, có giá trị pháp lý về HTX, đồng thời, tham gia vào 

công tác giám sát đối với hoạt động của HTX.  

Số lượng HTX thành lập mới 2019-2021 

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, vận hành hệ thống thông tin quốc gia 

về đăng ký HTX còn một số khó khăn, vướng mắc về khung khổ pháp lý như việc 

đăng ký thành lập, việc tổ chức lại và chuyển đổi, việc giải thể, việc đăng ký quay 

trở lại hoạt động của HTX, việc triển khai quy định về chế độ báo cáo của HTX… 

cần phải tiếp tục bổ sung, hoàn thiện trong quá trình sửa đổi Luật HTX. Công tác 

duy trì, nâng cấp, phát triển hệ thống còn khó khăn do hạn hẹp về kinh phí. 
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b) Về công tác báo cáo kết quả hoạt động hàng năm của HTX, xây dựng hệ 

thống thông tin về HTX. 

Việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của HTX theo quy định 

tại Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 (Điều 24, 25), Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHĐT, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan đăng ký HTX của các 

tỉnh, thành phố, các huyện, thị xã còn chưa nghiêm túc, chậm về thời gian và số liệu 

chưa đầy đủ, chưa chính xác.  

Nhiều địa phương giao việc theo dõi, quản lý nhà nước về HTX ở cấp huyện 

không thống nhất (có nơi giao cho phòng Kế hoạch - Tài chính, có nơi giao cho 

phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế ngành). Lực lượng cán bộ mỏng, năng lực, kiến 

thức về KTTT còn hạn chế nên chưa đánh giá chính xác tình hình phát triển KTTT 

tại địa phương. Bản thân các HTX chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của mình cho cơ quan quản lý nhà nước; hầu hết các HTX chỉ báo 

cáo theo quy định của cơ quan thuế, do đó các cơ quan quản lý nhà nước không 

kịp thời cập nhật số liệu về tình hình hoạt động của các HTX. 

c) Về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, chính 

sách hỗ trợ ưu đãi đối với KTTT, HTX. 

Theo báo cáo của các địa phương, 100% các tỉnh, thành phố đều có Đề án 

đổi mới, phát triển KTTT. Đa số các tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết và Kế hoạch phát triển KTTT theo từng giai đoạn. Có 63/63 

tỉnh/thành phố đã ban hành các chính sách và bố trí kinh phí để hỗ trợ phát triển 

HTX. Các chính sách đã tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển, chủ yếu tập 

trung vào nâng cao năng lực nội tại, hỗ trợ khởi nghiệp cho các HTX, các chính sách 

hỗ trợ trực tiếp cho các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp…Riêng trong 

lĩnh vực nông nghiệp, có 45/63 tỉnh ban hành Đề án và Kế hoạch Đổi mới, phát triển 

KTTT, HTX nông nghiệp, 22/63 tỉnh đã ban hành Kế hoạch, đề án triển khai thực 

hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. 

Trên cơ sở chính sách hỗ trợ, ưu đãi được quy định tại Luật HTX và các văn 

bản hướng dẫn, các Bộ, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng và ban hành cơ 

chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX thuộc phạm vi quản lý. Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng hỗ trợ KTTT, HTX 

(chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn; phát triển thủy sản; hướng 

dẫn cho vay không tài sản đảm bảo...); ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức 

tín dụng triển khai các chính sách tín dụng, trong đó có đối tượng thụ hưởng là 

HTX; Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về tổ chức và hoạt động của các 

quỹ tín dụng nhân dân.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chính sách về khuyến 

khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh 

đồng lớn; khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông 
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sản; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững.  

Bộ Công Thương xây dựng các chính sách về khuyến công, khuyến khích 

phát triển công nghiệp nông thôn, trong đó, quy định đối tượng áp dụng có cả HTX 

thành lập, hoạt động theo Luật HTX; chỉ đạo thực hiện các văn bản đã ban hành có 

liên quan đến KTTT trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ (Đề án phát triển thương 

mại nông thôn; phát triển và quản lý chợ…); triển khai nhiều văn bản hướng dẫn 

nhằm thực hiện chính sách xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp, HTX.  

Bộ Giao thông Vận tải xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để các HTX 

tham gia hoạt động bình đẳng như các thành phần kinh tế khác trong lĩnh vực giao 

thông vận tải, từ việc khai thác kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến vận tảu thủy. 

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành Trung ương, địa phương đều xây dựng kế hoạch 

và tổ chức đào tạo cán bộ cho KTTT từng năm, theo từng giai đoạn, đáp ứng nhu 

cầu thực tế của các HTX. Đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chỉ đạo 

của Luật HTX và các văn bản hướng dẫn gồm cán bộ và thành viên HTX. Nội dung 

hỗ trợ đào tạo tập trung vào đào tạo dài hạn nghề, đào tạo trình độ cao đẳng, đại 

học…; bồi dưỡng những kiến thức quản trị HTX, kế toán, công nghệ thông tin, kỹ 

thuật nông nghiệp…  

d) Về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước 

đối với KTTT 

Hàng năm, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT, HTX, các Bộ, 

ngành Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với địa phương tổ chức 

các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật tại các địa phương, Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, phối hợp với các đơn 

vị có liên quan hằng năm trực tiếp tổ chức các đoàn kiểm tra tại các địa phương để 

đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước đối với KTTT, kịp thời 

tháo gỡ khó khăn trong thực hiện pháp luật HTX và giải đáp những thắc mắc, kiến 

nghị của người dân và đại biểu Quốc hội, cũng như kiểm tra việc thực hiện tiêu chí 

số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Các tổ chức đoàn thể 

chính trị, xã hội từ Trung ương đến địa phương đã triển khai công tác giám sát thực 

hiện Luật HTX năm 2012 nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước các cấp phát 

hiện những tồn tại, bất cập để khắc phục. 

Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển KTTT, HTX tại các địa phương đã thường 

xuyên kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện Luật HTX trên địa bàn. Qua quá trình 

kiểm tra, nắm tình hình kịp thời phát hiện những sai sót và nhắc nhở, yêu cầu các 

HTX khắc phục những tồn tại, đồng thời kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng 

mắc của HTX để hướng dẫn giải quyết hoặc kiến nghị các cấp, ngành có thẩm 

quyền giải quyết.  

Định kỳ hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thực thi pháp 

luật về HTX trên địa bàn. Liên minh HTX các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ 

quan có liên quan đã tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình việc thực hiện Luật HTX. 
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Một số địa phương đã chủ động thực hiện rà soát cắt giảm thời gian giải quyết thủ 

tục hành chính liên quan đến thành lập, hoạt động của các HTX và thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công 

để tập trung giám sát việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ 

quan quản lý nhà nước thuộc tỉnh. 

Tuy nhiên, với lực lượng cán bộ quản lý nhà nước về HTX mỏng, trình độ 

năng lực còn hạn chế, kiêm nhiệm nhiều việc nên công tác kiểm tra, giám sát, nắm 

tình hình thực hiện Luật HTX 2012 chưa được triển khai thường xuyên, chưa kịp 

thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của HTX để hướng dẫn giải quyết hoặc 

kiến nghị các cấp, ngành có thẩm quyền giải quyết. Sự phối hợp giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước với các tổ chức đoàn thể xã hội, nhân dân trong việc kiểm tra, 

giám sát, xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động của các HTX còn hạn chế. 

5. Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên minh 

HTX Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với phát triển 

KTTT, HTX 

5.1. Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể nhân dân đối với phát triển KTTT, HTX. 

Các cấp ủy và tổ chức đảng đã thể hiện vai trò của mình trong việc lãnh đạo, 

chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết, trong đó đã chỉ đạo tổ 

chức xây dựng đảng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể trong HTX, LH HTX. Đến 

nay có khoảng 3.118 HTX có tổ chức đảng, 1.540 HTX có công đoàn. Các cấp ủy 

chỉ đạo thường xuyên công tác kiểm tra, sơ kết 3 năm, tổng kết 5 năm, 10 năm, 15 

năm và 20 năm thực hiện Nghị quyết. Sau mỗi lần kiểm tra sơ kết, tổng kết Nghị 

quyết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành 

địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết (như ban hành Kết luận số 08-

KL/TW, Chỉ thị số 20-CT/TW, Kết luận số 56-KL/TW). Căn cứ vào chỉ đạo của 

Trung ương, Ban cán sự Đảng các Bộ, ngành cũng đã tích cực triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện Nghị quyết và phát triển KTTT, cũng 

như ký kết các chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, Liên minh 

HTX Việt Nam nhằm đầy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham 

gia phát triển KTTT26. 

Ngoài ra, các cấp uỷ, tổ chức đảng cũng đã đôn đốc chỉ đạo thành lập Ban 

chỉ đạo Đổi mới, phát triển KTTT, HTX ở các địa phương, đến nay đã có 63/63 

tỉnh ủy, thành ủy lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, ở một số địa phương còn thành lập Ban 

Chỉ đạo cấp huyện. Thực tế cho thấy đa số các tỉnh có phong trào KTTT mạnh thì 

tỉnh ủy/thành ủy đều ban hành Nghị quyết, hoặc Đề án. Hội đồng nhân dân, Ủy 

                                                                 
26 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Liên minh HTX Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam đã ký kết 

Chương trinh phối hơp 3 bên nhằm đẩy mạnh việc thực hiện việc đổi mới, phát triển KTTT trong lĩnh vực nông 

nghiệp giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung thực hiện Đề án Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX hoạt động 

hiệu quả đến năm 2020 theo Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo triển khai thực hiện 

đến các tỉnh. Đến nay đã có 25/63 tỉnh đã thực hiện ký kết Chương trình; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký kết Chương 

trình phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh 

niên phát triển KTTT… 
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ban nhân dân căn cứ vào các Nghị quyết để ban hành quy định cơ chế, chính sách 

hỗ trợ của địa phương, đồng thời chỉ đạo quyết liệt, sâu sát quá trình thực hiện, có 

kiểm tra, giám sát, đánh giá. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên (Đoàn Thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt 

Nam…) trong thời gian qua đã phối hợp khá tốt với các sở, ngành, chính quyền địa 

phương và ban hành nhiều nghị quyết về công tác tuyên truyền, vận động phát triển 

KTTT, vận động nhân dân tự nguyện tham gia phát triển KTTT, tham gia xây dựng 

nông thôn mới; hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh thông qua các loại hình như: Bản 

tin, Website, Facebook, báo, đài… 

 Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố đã ký kết chương trình phối hợp với 

Liên minh HTX tỉnh về phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển KTTT và 

xây dựng mô hình HTX do thanh niên làm chủ; tổ chức nhiều khóa tuyên truyền 

vận động thành lập mới HTX, THT trong hội viên; vận động hội viên xây dựng 

các mô hình HTX, THT trong sản xuất - kinh doanh, tham gia xây dựng và phát 

triển KTTT.  

Hội Nông dân Việt Nam xác định rõ tham gia phát triển KTTT là một trong 

những nhiệm vụ trọng tâm của Hội, được nêu trong Nghị quyết đại hội Hội Nông 

dân các cấp, là một chỉ tiêu phấn đấu thực hiện và là một tiêu chí xếp loại thi đua 

hàng năm. Hội đã chủ động ban hành nhiều nghị quyết về đẩy mạnh phát triển 

KTTT cho phù hợp yêu cầu từng giai đoạn. 

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn 

thể nhân dân, hội, hiệp hội trong phát triển KTTT còn có một số hạn chế như: Sự 

tham gia phát triển KTTT chưa tích cực, chưa chủ động; vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội còn mờ nhạt trong việc vận động, giáo 

dục quần chúng tham gia và phát huy vai trò làm chủ của các tổ chức KTTT, trong 

việc giám sát thi hành pháp luật về KTTT. 

5.2. Về phát huy vai trò của Liên minh HTX Việt Nam đối với phát triển 

KTTT, HTX  

Liên minh HTX các cấp đã được củng cố, tăng cường về vai trò, trách nhiệm 

và cán bộ trong việc phát triển KTTT. Cán bộ của hệ thống Liên minh HTX tăng 

cả về số lượng và chất lượng, hiện nay tổng số là hơn 1.600 người công tác tại Liên 

minh HTX Việt Nam ở Trung ương và các tỉnh, thành phố, trong đó trên 80% có 

trình độ từ đại học trở lên. 

Liên minh HTX đã từng bước làm tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và tham 

gia xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, tham gia công tác 

kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết; tham gia xây dựng Luật HTX năm 

2003, 2012; tham gia góp ý vào các chính sách, văn bản liên quan đến KTTT; phối 

hợp với các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương trong việc tuyên truyền về phát triển 

KTTT; thực hiện một số dịch vụ công. Từng bước thực hiện có hiệu quả các chức 

năng, nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ như đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp cho các thành viên, chủ trì và làm tốt công tác tuyên truyền đối nội và đối 
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ngoại, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về KTTT, HTX; chủ trì công tác tư 

vấn, hỗ trợ thành lập mới HTX; cung ứng dịch vụ cho HTX; xây dựng mô hình 

HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; tăng cường hợp tác khai thác nguồn lực từ các 

tổ chức quốc tế...là cầu nối giữa thành phần KTTT, HTX với hệ thống chính trị. 

Liên minh HTX các tỉnh, thành phố đã phối hợp với các sở, ngành, chính 

quyền địa phương trong việc tham mưu về phát triển KTTT, triển khai đồng bộ 

nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển HTX để các HTX có điều kiện 

phát huy năng lực, thế mạnh trong sản xuất, kinh doanh. Thực hiện công tác tuyên 

truyền quan điểm, đường lối, định hướng của Đảng và pháp luật, chính sách của 

Nhà nước về phát triển KTTT, các hoạt động tư vấn hỗ trợ, tổ chức đào tạo tập 

huấn nâng cao năng lực cho cán bộ HTX, THT, tham gia củng cố HTX yếu kém, 

xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến, quản lý và vận hành tốt Quỹ Hỗ trợ 

phát triển HTX tỉnh, góp phần giúp các HTX từng bước tháo gỡ khó khăn về vốn 

để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho các thành viên. 

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam có một 

số hạn chế sau đây: 

Một số nhiệm vụ công tác tuyên truyền thực hiện hiệu quả chưa cao. Việc 

cung ứng dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu của thành viên, lợi ích kinh tế mang lại 

cho HTX chưa nhiều. Liên kết hệ thống từ trung ương đến địa phương tuy có tiến 

bộ trong thời gian gần đây nhưng chưa đạt yêu cầu. Tổ chức bộ máy, nhân sự của 

một số Liên minh HTX cấp tỉnh thiếu ổn định, nguồn lực còn phân tán. Trình độ, 

năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, còn hạn chế; nhiều cán bộ chưa được 

đào tạo, đào tạo lại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Thiếu nguồn lực 

để đào tạo, tinh giản và tuyển chọn cán bộ có năng lực. Năng lực tổng kết thực tiễn, 

nghiên cứu lý luận, tham mưu chính sách về phát triển KTTT còn hạn chế. 

II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN 2001 - 2021 

1. Tình hình chung 

1.1. Về Tổ hợp tác (THT) 

THT được thành lập và hoạt động xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của thành 

viên, khắc phục được một số mặt yếu kém của kinh tế hộ đơn lẻ, góp phần hỗ trợ 

tạo việc làm, phát triển kinh tế, khuyến khích tinh thần tương thân, tương trợ giúp 

đỡ nhau trong sản xuất, đời sống nhân dân ở cơ sở. Qua 20 năm thực hiện Nghị 

quyết, khu vực THT phát triển tương đối đa dạng về hình thức hoạt động, ở rộng 

khắp mọi miền cả nước. Đây là mô hình phù hợp với nhu cầu của người nông dân, 

lao động nghèo, đặc biệt ở vùng nông thôn và miền núi, mang tính chất thời vụ 

hoặc vụ việc, hợp tác với nhau theo hợp đồng hợp tác. THT đa dạng về tên gọi và 

hình thức hoạt động, như: Tổ dịch vụ, tổ chị em vay vốn, hội quán, câu lạc bộ 

ngành nghề…để cùng tương trợ nhau khuyến công, khuyến nông. 

Dự kiến đến cuối năm 2021, cả nước có 69.294 THT (34.871 THT trong lĩnh 

vực nông nghiệp và 34.423 THT phi nông nghiệp), giảm 24.506 THT (khoảng 

26%) so với cuối năm 2001, thu hút 1.096.700 thành viên tham gia (bình quân một 

THT có khoảng 15 thành viên), giảm khoảng 9% so với năm 2001.  
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Doanh thu bình quân của 1 THT là 294,85 triệu đồng/năm, tăng 6,5 lần so 

với năm 2001. Lãi bình quân của 1 THT là 49 triệu đồng/năm, tăng 6,8 lần so với 

năm 2001. 

Trong tổng số THT cả nước, có 34.871 THT hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp (giảm 37.177 THT so với năm 2001), trong đó số THT nông nghiệp có đăng 

ký chứng thực hợp đồng hợp tác khoảng 25.489 tổ; tổng số thành viên THT nông 

nghiệp là 627.789 người (giảm 236.844 người so với năm 2001); doanh thu bình 

quân một THT nông nghiệp là 143,3 triệu đồng/năm (tăng 136 triệu đồng so với 

năm 2001); lãi bình quân một THT nông nghiệp là 32,6 triệu đồng/năm (tăng 31 

triệu đồng so với năm 2001). 

Nhìn chung, xuất phát từ nhu cầu phát triển của kinh tế hộ và điều kiện kinh 

tế - xã hội ở mỗi địa phương, THT được thành lập với hình thức tổ chức, quy mô 

và nội dung hoạt động khá đa dạng. Hoạt động của THT chủ yếu hướng vào mục 

đích giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất và đời sống, như: trao đổi kinh nghiệm 

sản xuất, hỗ trợ nhau về giống mới, kỹ thuật mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, công nghệ vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản; cung cấp 

thông tin và tiêu thụ sản phẩm; động viên và cùng nhau xây dựng kênh mương, bờ 

bao chống lũ; tổ chức bơm nước, làm đất; xây dựng quỹ tương trợ giúp nhau vốn 

sản xuất. 

THT đã khắc phục được một số mặt yếu kém của kinh tế hộ đơn lẻ, như thiếu 

vốn, công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất; giúp kinh tế tổ viên tăng sức cạnh 

tranh thị trường và nâng cao năng lực hoạt động kinh tế; giúp các hộ tổ viên sử 

dụng có hiệu quả hơn về đất đai, lao động, vật tư và tiền vốn; tiếp nhận những 

thông tin, tiến bộ khoa học - kỹ thuật góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh 

doanh của kinh tế hộ. Đồng thời, THT đã phát huy giá trị tinh thần về xã hội, văn 

hóa như: Khuyến khích tinh thần tương thân, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản 

xuất, đời sống, là cầu nối giữa chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã 

hội với người nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính 

sách của Đảng và Nhà nước. 

Cơ chế tổ chức quản lý THT từng bước được hoàn thiện và chặt chẽ hơn, số 

THTcó tài sản dùng chung, thành viên tham gia góp vốn, góp sức, có quy chế nội 

dung hoạt động, có sự chứng thực của chính quyền địa phương ngày càng tăng. 

Không ít THT có quy mô hoạt động và tổ chức chặt chẽ hơn cả HTX27. 

Tuy nhiên, các THT không có tư cách pháp nhân, không bắt buộc các thành 

viên phải góp vốn, hoạt động theo thời vụ nên thiếu tính bền vững. Số THT phát 

triển thành HTX còn ít, chưa thống kê được. THT trong lĩnh vực nông nghiệp còn 

gặp phải những khó khăn mới như: Sản xuất kinh doanh trong điều kiện của biến 
                                                                 
27 Điển hình như: THT khai thác hải sản Tân Tiến ở thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình 

có 11 tàu công suất từ 400CV đến 725CV, tổng vốn đầu tư khoảng 20 tỷ đồng, mỗi tháng tổ chức khai thác 2 chuyến, 

mỗi chuyến 10-12 ngày. Tổng doanh thu của THT khoảng 17 tỷ đồng/năm, bình quân thu nhập của 1 thuyền viên 

trên 5 triệu đồng/tháng, thuyền viên là chủ tàu thu nhập từ 10-20 triệu đồng/tháng.  

Trong khai thác thủy sản các thành viên đã góp vốn để mua dầu, nước đá, ngư lưới cụ nhằm có được giá thấp nhất, 

tiêu thụ với sản lượng lớn để tránh ép cấp, ép giá. Bình quân giá mua nguyên liệu đầu vào giảm từ 1.000-2.000 đồng 

đối với 1 kg nước đá, từ 1.000-2.000 đồng/lít dầu, bán với giá cao hơn từ 2.000-3.000 đồng/kg sản phẩm… 
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đổi khí hậu; phải cạnh tranh với các thành phần kinh tế như doanh nghiệp, HTX 

trong nền kinh tế thị trường, nhất là các cạnh tranh mới về khoa học công nghệ, về 

giá thành và chất lượng sản phẩm nhưng chưa được chia sẻ thông tin kịp thời. 

1.2. Về HTX 

Về số lượng: Dự kiến đến 31/12/2021, toàn quốc có 27.342 HTX (18.327 

HTX nông nghiệp, và 9.015 HTX phi nông nghiệp)28, thu hút gần 6 triệu thành 

viên tham gia. Số lượng HTX tăng 16.420 HTX (khoảng 2,5 lần) so với năm 2001, 

số thành viên HTX tăng 465.603 người (khoảng 9%) so với năm 2001.  

Trong giai đoạn 2001-2021, số lượng HTX thành lập mới là 37.810 HTX, 

giải thể khoảng 20.984 HTX. Trong đó, giai đoạn 2001-2011 thành lập mới 11.640 

HTX, giải thể 6.080 HTX; giai đoạn 2012-2021 thành lập mới 26.170 HTX, giải 

thể 14.904 HTX29. Có thể thấy, thời gian trở lại đây, từ khi có Luật HTX năm 2012, 

số lượng HTX thành lập mới tăng nhanh qua các năm. Nếu như giai đoạn 2001-

2011 trung bình chỉ có 1.164 HTX thành lập mới mỗi năm thì đến giai đoạn 2012-

2021 trung bình có 2.617 HTX thành lập mới mỗi năm (tăng gấp 2,24 lần) 

Tính đến 31/12/2021, số lao động làm việc trong HTX là 1.078.00030 người, 

tăng 549.693 người (gấp 2 lần) so với thời điểm 31/12/2001.  

Cơ cấu HTX trong các ngành, lĩnh vực năm 2021 

 

Về hiệu quả hoạt động: Mặc dù khó khăn nhưng hiệu quả hoạt động của các 

HTX những năm gần đây ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển. Hiệu quả 

                                                                 
28 HTX phi nông nghiệp gồm: 1.181 Quỹ TDND, 2.474 HTX CN-TTCN; 2.048 HTX Thương mại; 1.833 HTX 

GTVT, 882 HTX Xây dựng, 479 HTX Môi trường, 118 HTX trong lĩnh vực khác. 
29 Số liệu các tỉnh báo cáo không đầy đủ, có 59/63 và 51/63 tỉnh, thành phố có báo cáo 
30 55/63 tỉnh, thành phố báo cáo 
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hoạt động kinh doanh của HTX năm 2021 tăng lên so với thời điểm năm 2001. 

Doanh thu bình quân của một HTX năm 2021 đạt 2.65731 triệu đồng/HTX, tăng 

1.644 triệu đồng (gấp khoảng 2,5 lần) so với năm 2001, trong đó doanh thu bình 

quân của HTX với thành viên cũng tăng từ 1.039,34 triệu đồng/năm năm 2001 lên 

1.76532 triệu đồng/năm năm 2021, tăng 726 triệu đồng (khoảng 70%) so với năm 

2001; chiếm khoảng 66,5% trong doanh thu bình quân của 1 HTX. 

Cùng với doanh thu, lãi bình quân của một HTX tăng từ 92,05 triệu 

đồng/HTX/năm 2001 lên 215,65 triệu đồng/HTX/năm 2021 (tăng 123,6 triệu 

đồng/HTX/năm). Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX cũng 

được tăng lên từ 8,06 triệu đồng/năm năm 2001 lên 51,67 triệu đồng/năm 2021 

(gấp 6,4 lần). Thông qua HTX, đời sống của thành viên và lao động trong HTX 

được tăng lên đáng kể, từng bước cải thiện kinh tế hộ thành viên, góp phần xóa 

đỏi, giảm nghèo tại cộng đồng. Số lượng các HTX hoạt động hiệu quả chiếm 

khoảng 52% trong tổng số HTX33. 

Tổng số cán bộ HTX tăng từ 39.438 người năm 2001 lên 109.307 người năm 

2021 (tăng 2,8 lần)34. Đội ngũ cán bộ có trình độ, được đào tạo cũng được tăng 

theo thời gian. Số lượng cán bộ qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên 

tăng từ 2.761 người năm 2001 lên 24.887 người năm 2021 (tăng gấp 9 lần so với 

năm 2001)35, chiếm khoảng 22,7% trong tổng số cán bộ quản lý HTX. Số lượng 

cán bộ quản lý HTX đã đạt trình độ sơ, trung cấp năm 2021 tăng 4,8 lần so với năm 

2001 (từ 10.989 người lên 53.237 người), chiếm 48,7% trong tổng số cán bộ HTX, 

qua đó mang lại nhiều khởi sắc trong tổ chức và quản lý đối với các HTX. 

Về công tác tổ chức, quản lý trong HTX: Đến nay cơ bản các HTX đang hoạt 

động đều tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý HTX thực hiện đúng theo Luật Hợp 

tác xã, đa số Giám đốc HTX do Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm, một số ít 

HTX có thuê giám đốc điều hành riêng. Các HTX đều thành lập Ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên, bố trí bộ máy, cán bộ làm công tác quản lý đầy đủ theo quy 

định của Luật HTX. 

Vai trò của HTX trong hỗ trợ phát triển kinh tế hộ và xây dựng nông thôn 

mới: Đóng góp của khu vực HTX thể hiện qua hai kênh: đóng góp trực tiếp của 

khu vực HTX vào tăng trưởng kinh tế và đóng góp gián tiếp thông qua tác động 

tới kinh tế hộ thành viên. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đóng góp của khu 

vực HTX vào GDP của cả nước có xu hướng giảm xuống sau 20 năm triển khai 

Nghị quyết (trung bình khoảng 4%)36, ngoài ra, còn đem lại giá trị gia tăng cho 

kinh tế hộ thành viên, thông qua tác động gián tiếp, KTTT đã góp phần quan trọng 

thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế cá thể, hộ gia đình, đưa tỷ trọng của khu vực 
                                                                 
31 54/63 tỉnh, thành phố báo cáo 
3235/63 tỉnh, thành phố báo cáo 
33 52/63 tỉnh, thành phố báo cáo 
34Theo báo cáo của 57/63 tỉnh, thành phố 
35 58/63 tỉnh, thành báo cáo 
36 Năm 2001: 8,06%; Năm 2002: 7,99%; Năm 2003: 7,49%; Năm 2004: 7,09%; Năm 2005: 6,65%; Năm 2006: 

6,39%; Năm 2007: 6,1%; Năm 2008: 5,91%; Năm 2009: 5,8%; Năm 2010: 3,99%; Năm 2011: 3,98%; Năm 2012: 

4,0%; Năm 2013: 4,03%; Năm 2014: 4,04%; Năm 2015: 4,01%; Năm 2016: 3,92%; Năm 2017: 3,76%; Năm 2018: 

3,74%; Năm 2019: 3,63%; Năm 2020: 3,62% 
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kinh tế cá thể, hộ gia đình chiếm trên 30% GDP cả nước37. Đây chính là đóng góp 

gián tiếp của khu vực HTX, thông qua tác động tới kinh tế hộ thành viên mà hiện 

nay chưa thể tính toán cụ thể vào GDP. 

Mô hình HTX tác động đến kinh tế thành viên thông qua tạo việc làm, giảm 

chi phí, tăng giá bán, góp phần cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã 

hội tại địa phương. Thực tế cho thấy, giữa hộ thành viên HTX so với hộ không phải 

là thành viên HTX về năng suất lao động không chênh nhau nhưng giá thành thì 

có sự chênh lệch rõ rệt. Các hộ thành viên HTX bán hàng với giá cao hơn các hộ 

không phải thành viên HTX khoảng trên 10%, chi phí sản xuất giảm khoảng 25%. 

Do vậy, thu nhập của hộ thành viên HTX cao hơn so với các hộ không phải thành 

viên HTX khoảng 30% (ở thành phố Hồ Chí Minh là 35,7%), qua đó khẳng định 

vai trò quan trọng của HTX đối với nông dân. Đánh giá hiệu quả hoạt động của 

HTX không chỉ đánh giá về tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, lợi nhuận mà quan trọng 

nhất là thông qua cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên thì làm gia tăng 

giá trị của kinh tế hộ thành viên; hiệu quả hoạt động của HTX vừa là hiệu quả của 

hộ gia đình, của kinh tế thành viên. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, HTX giúp cho thu nhập nông nghiệp của hộ 

thành viên tăng trung bình 14% nhờ việc giảm giá các vật tư, phân bón đầu vào và 

tăng giá bán đầu ra các sản phẩm nông nghiệp. Nếu chỉ tính riêng các HTX nông 

nghiệp hoạt động có hiệu quả thì tỷ lệ này là khoảng 20%. Ở nhiều địa phương, 

hợp tác xã đóng vai trò quan trong trong việc phát triển vùng sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa quy mô lớn phục vụ chế biến, xuất khẩu. Thực tiễn hiện nay cho thấy, 

tham gia HTX là giải pháp tốt nhất để khắc phục tình trạng sản xuất manh mún nhỏ 

lẻ và tập trung nguồn lực, đặc biệt là tập trung đất đai để sản xuất lớn hiện nay. 

HTX là tổ chức đại diện cho hộ nông dân thực hiện liên kết sản xuất với doanh 

nghiệp; thực hiện các quy trình sản xuất an toàn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phảm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thi trường. 

HTX còn là nơi đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ quản lý và kỹ thuật sản xuất 

cho người nông dân.  

Trong xây dựng nông thôn mới, HTX nông nghiệp đóng vai trò nòng cốt 

trong việc thực hiện các mô hình sản xuất theo quy hoạch; thực hiện tiêu chí nâng 

cao thu nhập cho nông dân; triển khai các Đề án, Dự án trong xây dựng nông thôn 

mới; phát huy vai trò của các thành viên trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới. Hiện nay, liên kết sản xuất, phát triển HTX là một trong 19 chỉ tiêu 

xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua cả nước đã có 7015 xã, đạt tiêu chí 13 về 

tổ chức sản xuất bằng 78,5% số xã cả nước. Cả nước cũng xây dựng được 21.000 

mô hình liên kết chuỗi giá trị ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Nhìn chung, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, khu vực HTX đang 

phục hồi và phát triển khá ổn định. Số lượng HTX tăng theo từng năm, phát triển 

                                                                 
37 Năm 2001: 31,84%; Năm 2002: 31,57%; Năm 2003: 30,73%; Năm 2004: 30,19%; Năm 2005: 32,06%; Năm 

2006: 31,87%; Năm 2007: 31,9%; Năm 2008: 31,36%; Năm 2009: 31,71%; Năm 2010: 32,07%; Năm 2011: 

32,55%; Năm 2012: 32,65%; Năm 2013; 31,71%; Năm 2014: 31,50%, Năm 2015: 31,33%; Năm 2016: 30,43%; 

Năm 2017: 29,34%; Năm 2018: 29,24%; Năm 2019: 29,37%; Năm 2020: 29,54%. 
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trên khắp các vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các HTX hỗ trợ 

kinh tế hộ thành viên, tạo việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động, 

góp phần phát kinh tế - xã hội đất nước. Trong thời gian gần đây, số lượng HTX 

nông nghiệp sản xuất theo chuỗi giá trị ngày càng gia tăng, đang dần trở thành 

phương thức sản xuất tối ưu để phát triển bền vững. Đến năm 2021, cả nước có 

gần 1.200 HTX tổ chức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, áp dụng công nghệ cao, tiêu 

chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều HTX liên kết với các siêu thị, doanh 

nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, 

khả năng cạnh tranh. Một số HTX đã chủ động nghiên cứu, mở rộng thị trường, 

không những trong nước mà còn xuất khẩu. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, các HTX phát triển chưa tương xứng với 

tiềm năng. Số lượng HTX có tăng lên nhưng số lượng thành viên trung bình/HTX 

giảm đi (năm 2021 trung bình 1 HTX có 208 thành viên, trong khi năm 2001 trung 

bình 1 HTX có 478 thành viên), ngược với xu thế phát triển của thế giới38. Khu 

vực HTX đa số có quy mô thành viên nhỏ, năng lực nội tại còn yếu, cơ sở vật chất 

nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu, khó đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh trong điều kiện kinh tế thị trường. Một số HTX thực hiện đăng ký lại còn hình 

thức, phương thức hoạt động không thay đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn thụ 

động, chưa đáp ứng được các quy định của Luật HTX. Vẫn còn HTX đã ngưng 

hoạt động, không tồn tại nhưng không giải thể được do vướng nợ thuế, nợ các tổ 

chức tín dụng… 

Sự liên kết, hợp tác giữa các HTX chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp. Công tác kế 

toán, tài chính của HTX chưa được thực hiện nghiêm túc, bài bản, do đó chế độ 

báo cáo của HTX chưa thường xuyên. Việc xây dựng báo cáo tài chính, phương án 

sản xuất kinh doanh còn hạn chế. 

1.3. Về Liên hiệp HTX (LH HTX) 

Đến năm 2021, cả nước có 103 LH HTX (79 LH HTX nông nghiệp và 24 

LH HTX phi nông nghiệp), tăng gấp 9,3 lần so với năm 2001. Số LH HTX tăng 

chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp (tăng 77 LH HTX). Các LH HTX thành lập 

chủ yếu ở các vùng: Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu 

Long …. Các LH HTX thu hút 668 HTX thành viên, tạo việc làm cho 17.928 lao 

động với thu nhập bình quân khoảng 60-80 triệu đồng/năm. Doanh thu bình quân 

01 LH HTX là 1,5 tỷ đồng/năm và lãi bình quân 01 LH HTX khoảng 128 triệu 

đồng/năm. 

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng cả nước cũng có nhiều LH HTX hoạt động 

thực sự hiệu quả, có lãi, tạo việc làm ổn định cho người lao động, an sinh xã hội 

và làm tốt vai trò đầu mối kết nối các thành viên với các đối tác để cung ứng các 

sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của thành viên và thị trường như: LH HTX thương 

mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Coop), LH HTX nông sản an toàn tỉnh Sơn La, LH 

HTX tiêu thụ an toàn nông sản Việt Nam, LH HTX dịch vụ - nông nghiệp - tổng 
                                                                 
38Hà Lan có 2.500 HTX thu hút 30 triệu thành viên (dân số Hà Lan là 17 triệu dân, một người dân Hà Lan trung 

bình là thành viên của 1,8 HTX); CHLB Đức có 5.514 HTX thu hút 19,7 triệu thành viên; Thái Lan có 6.626 HTX 

thu hút khoảng 12 triệu thành viên, chiếm khoảng 17,3% dân số Thái Lan 
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hợp Đồng Nai (Dona Coop), liên hiệp HTX chế biến- xuất khẩu thanh long Bình 

Thuận (TP Đà Nẵng), Liên hiệp HTX Artemia (tỉnh Sóc Trăng), LH HTX số 1 

(tỉnh Lâm Đồng)… 

Các LH HTX trong lĩnh vực nông nghiệp chịu trách nhiệm thu gom, tiêu thụ 

nông sản cho thành viên của các HTX thành viên thông qua các hợp đồng ký kết 

với các đối tác. Các liên hiệp được thành lập đều gắn với sản phẩm chủ lực của 

từng tỉnh như: lúa gạo, cà phê, cây dược liệu, cây ăn trái…Chính vì vậy, vai trò 

của LH HTX nông nghiệp hiện nay là rất lớn trong việc cung ứng vật tư, tiêu thụ 

sản phẩm và hỗ trợ sản xuất, kỹ thuật cho HTX thành viên. 

Tuy nhiên, nhìn chung hiệu quả hoạt động của các LH HTX còn chưa cao. 

Một số LH HTX mới thành lập gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất. Vai trò 

kết nối của LH HTX với các HTX còn mờ nhạt. 

2. Tình hình phát triển theo ngành, lĩnh vực 

2.1. HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, 

diêm nghiệp39 

Dự kiến tại thời điểm 31/12/2021, cả nước có 18.327 HTX nông nghiệp (tăng 

12.569 HTX so với thời điểm 31/12/2001), trong đó số HTX hoạt động hiệu quả 

theo Luật HTX năm 2012 là 7.924 HTX (tăng 6.527 HTX so với năm 2001). Trong 

lĩnh vực nông nghiệp có khoảng 3,2 triệu thành viên (tăng 473 nghìn thành viên so 

với thời điểm 31/12/2001), trong đó số lượng thành viên mới tham gia vào HTX 

59 nghìn thành viên; số lao động làm việc thường xuyên trong khu vực HTX 549 

nghìn lao động (tăng 94 nghìn lao động so với thời điểm 31/12/2001). Thu nhập 

bình quân của lao động thường xuyên trong năm của HTX 36,7 triệu đồng/năm. 

Doanh thu bình quân 01 HTX NN năm 2021 ước đạt là 1,86 tỷ đồng/01 

HTX, tăng 4,2 lần so với năm 2001; trong đó doanh thu phục vụ thành viên chiếm 

77.2%; Lãi bình quân 01 HTX năm 2021 là 207 triệu đồng/01HTX, tăng 6,5 lần so 

với năm 2001. Doanh thu và lãi bình quân của 01 HTX nông nghiệp tăng đều qua 

các năm, giai đoạn 2013-2017 tăng gấp đôi so với giai đoạn 2003-2012, đặc biệt 

tăng mạnh trong năm 2020. 

Tổng số vốn hoạt động của HTX nông nghiệp là 29.425 tỷ đồng, bình quân 

là 1,6 tỷ đồng/HTX, tăng 3,8 lần so với năm 2001. Tổng giá trị tài sản của HTX 

nông nghiệp năm 2021 là 13.768 tỷ đồng, tăng 11.483 tỷ đồng so năm 2001.  

Đa số các HTX hoạt động tổng hợp (49,47%), còn lại (50,53%) hoạt động 

theo chuyên ngành, trong đó lĩnh vực trồng trọt lớn nhất, tiếp đó là chăn nuôi và 

thủy sản, thấp nhất là diêm nghiệp. Trước khi có Luật HTX, chỉ có khoảng 10% số 

HTX tham gia dịch vụ đầu vào cho thành viên. Đến năm 2018, đã có 24,5% HTX 

thực hiện liên kết đầu vào, đầu ra bằng các hợp đồng liên kết ổn định. Có nhiều 

HTX ứng dụng công nghệ cao và thực hành nông nghiệp tốt. 

                                                                 
39 Theo Báo cáo TK 20 năm thực hiện NQ của Bộ NN&PTNT 
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HTX giúp thu nhập nông nghiệp của các hộ thành viên tăng trung bình 14% 

nhờ việc giảm giá vật tư, phân bón đầu vào và tăng giá bán đầu ra các sản phẩm 

nông nghiệp, nếu tính trong các HTX hoạt động hiệu quả thì tỷ lệ này lên tới 20%. 

Ở nhiều địa phương, HTX đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển vùng sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn phục vụ chế biến, xuất khẩu. 

Năm 2021, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của lao động thường 

xuyên trong năm của HTX giảm sâu so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu do 

bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nước ta ngay từ những tháng 

đầu năm; sự biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp; các dịch vụ vận chuyển bằng đường 

biển, đường bộ, đường không khó khăn và tăng giá; các hoạt động logictics hoạt 

động không thường xuyên; giá thức ăn chăn nuôi, thủy sản, giá phân bón tăng mạnh 

so với năm 2020...; các HTX nông nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh quy 

mô lớn bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề, tập trung chủ yếu tại các tỉnh như Bắc 

Giang, Hải Dương, Hà Nội, Đắk Lắk và 19 tỉnh, thành phố phía Nam. Mặc dù, các 

HTX nông nghiệp tại các vùng này có hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm theo 

chuỗi giá trị; chuẩn bị các phương án, điều kiện sản xuất kinh doanh tương đối tốt 

nhưng vẫn chịu ảnh hưởng khá nhiều, doanh thu, lãi giảm mạnh, từ đó thu nhập 

người lao động cũng bị ảnh hưởng, cuộc sống khó khăn.  

Thực tiễn cho thấy, HTX là hình thức tổ chức sản xuất tốt nhất để khắc phục 

tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ, tập trung nguồn lực, đặc biệt tập trung đất 

đai để sản xuất lớn. Trong xây dựng nông thôn mới, HTX đóng vai trò nòng cốt 

trong việc thực hiện các mô hình sản suất theo quy hoạch; thực hiện tiêu chí nâng 

cao thu nhập cho nông dân. Hiện nay, liên kết sản xuất, phát triển HTX là một 

trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cả nước có 7.015 xã đạt tiêu chí 13 về 

tổ chức sản xuất HTX, bằng 78,5% số xã cả nước; xây dựng được khoảng 21 nghìn 

mô hình liên kết chuỗi giá trị ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Qua 20 năm triển khai Nghị quyết, HTX nông nghiệp đã có sự phát triển cả 

về lượng và chất. Mô hình hoạt động của HTX đa dạng, đáp ứng được yêu cầu của 

xản xuất nông nghiệp và thị trường. Tiềm năng, nội lực được cải thiện, nhất là trình 

độ quản lý, khoa học công nghệ; đảm nhiệm được vai trò là động lực thúc đẩy phát 

triển nông nghiệp hàng hóa, tái có cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới.  

2.2. HTX hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp 

Dự kiến đến 31/12/2021, cả nước có 9.015 HTX trong lĩnh vực phi nông 

nghiệp, trong đó có 1.181 Quỹ TDND, 2.474 HTX CN-TTCN; 2.048 HTX Thương 

mại; 1.833 HTX GTVT, 882 HTX Xây dựng, 479 HTX Môi trường, 118 HTX 

trong lĩnh vực khác. Các HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp phát triển cả về quy 

mô, chất lượng, tổ chức sản xuất đa dạng ngành nghề, tỷ lệ HTX hoạt động hiệu 

quả đạt từ 50%- 83%; phần lớn các HTX có liên kết với doanh nghiệp, chuỗi giá 

trị thị trường trong nước, nhiều HTX có sản phẩm xuất khẩu. Cụ thể như sau: 
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a) HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương 

mại, dịch vụ40 

Đến năm 2021, cả nước có khoảng 4.522 HTX hoạt động trong lĩnh vực 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 

- Lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có tổng số 2.474 HTX, tập 

trung chủ yếu tại 3 vùng (Trung du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải 

miền Trung, Đồng bằng sông Hồng), chiếm tới 81,97% số HTX CN, TTCN cả 

nước. Trong đó, vùng Trung du miền núi phía Bắc với 654 HTX, chiếm 29,62%; 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, với 594 HTX, chiếm 25,45%, vùng Đồng 

bằng sông Hồng, với 562 HTX, chiếm 25,45%.  

Trong thời gian qua, các HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành lập 

tương đối đa dạng về ngành nghề khác nhau như: Cơ khí, gia công cơ khí, chế biến 

gỗ gia dụng, mỹ nghệ, mây tre đan…Nhiều HTX đã phát huy tính năng động, sáng 

tạo, mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ cao, mở rộng quy mô hoạt động 

để tạo ra các mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Quy mô HTX ngày càng lớn mạnh, 

xuất khẩu được nhiều sản phẩm sang thị trường khó tính như Nhật Bản, Châu 

Âu…đặc biệt là các HTX tại các làng nghề như: HTX cơ khí Hưng Thịnh; HTX 

cơ khí Quang Minh; HTX mộc Bảo Minh,… 

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 2.048 HTX, tăng 1.435 HTX so với thời 

điểm 31/12/2001, tốc độ tăng trưởng hằng năm của HTX thương mại, dịch vụ 

khoảng 9,4%. Có 05 LH HTX, trong đó thành lập mới 01 LH HTX, ngừng hoạt 

động 02 LH HTX. Một số tỉnh có HTX lớn như Hà Nội (227 HTX), Hải Dương 

(110 HTX), TP Hồ Chí Minh (101 HTX). Tổng số lao động trong HTX là 150.000 

người. 

So với các lĩnh vực khác, hoạt động của các HTX trong lĩnh vực thương mại, 

dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng cũng như chất lượng hoạt động. 

HTX thương mại, dịch vụ có vai trò cung ứng vật tư nông nghiệp, công cụ sản xuất 

và hàng tiêu dùng thiết yếu cho thành thị, nông thôn, giúp nông dân tiêu thụ nông 

sản theo hướng đảm bảo lợi ích cho người sản xuất, hạn chế sự thao túng của 

thương nghiệp tư nhân, góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ tập trung các sản 

phẩm của thành viên41. 

Các HTX đầu tư, kinh doanh và quản lý chợ tiếp tục phát triển và đã đạt được 

một số kết quả cả về kinh tế và xã hội. So với hình thức tổ chức theo mô hình Ban 

Quản lý chợ hay tổ quản lý chợ, HTX kinh doanh và quản lý chợ đạt hiệu quả cao 

hơn. Số lượng HTX quản lý, kinh doanh, khai thác chợ liên tục tăng trong giai đoạn 

gần đây, ước tính đến năm 2020 trên địa bàn cả nước có 416 HTX quản lý chợ 

chiếm khoảng 4,8% tổng số chợ của cả nước và tăng 279 HTX so với năm 2010 

(năm 2010 có 137 HTX quản lý chợ), tương ứng tăng bình quân 28,7%/ năm. 

                                                                 
40 Theo báo cáo TK 20 năm Nghị quyết của Bộ Công Thương 
41 LH HTX Thương mại Tp Hồ Chí Minh- Saigon Co.op là mô hình kinh doanh theo chuỗi siêu thị và cung ứng 

hàng hóa cho các HTX thành viên., đã có mặt trên 40 tỉnh thành cả nước, vốn điều lệ 3.200 tỷ đồng, doanh thu năm 

2018 đạt khoảng 27.500 tỷ đồng, là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam. 
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- Lĩnh vực dịch vụ điện: Quản lý và kinh doanh điện khu vực nông thôn chủ 

yếu là Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện. Hiện nay có một số tỉnh giao cho 

HTX nhiệm vụ quản lý, vận hành, kinh doanh bán điện (khoảng 220 HTX). Trong 

giai đoạn này, các HTX ngành điện dần bị thu hẹp lại và được bàn giao cho ngành 

điện quản lý do ngành điện đánh giá năng lực quản lý và tài chính không đáp ứng 

được nhu cầu đầu tư, cải tạo nâng cấp lưới điện nông thôn để nâng cao chất lượng, 

an toàn điện phục vụ đủ nhu cầu xản xuất và sinh hoạt cho các hộ dân. 

b) HTX hoạt động trong lĩnh vực xây dựng42 

Trong 20 năm qua, các HTX ngành xây dựng ngày càng có nhiều đổi mới 

và phát triển ổn định hơn. Các HTX đã dần đổi mới, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, 

bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX, là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên. 

Một số HTX đã mở rộng sản xuất, tạo thêm ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng 

hợp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, 

nhiều HTX đã nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tạo sự liên kết, hợp 

tác cùng nhau và với các doanh nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh trong việc nhận thầu 

thi công công trình mang lại hiệu quả kinh tế cho thành viên, đóng góp quan trọng 

vào phát triển các công trình kết cấu hạ tầng tại địa phương.  

Tính đến thời điểm 31/12/2021, ngành xây dựng có 882 HTX, tăng 560 HTX 

so với thời điểm 31/12/2001, thu hút 6.160 người tăng 3.262 người so với thời 

điểm 31/12/2001. Doanh thu của HTX tại thời điểm 31/12/2021 là 5.128 tỷ đồng, 

tăng 4.658 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2001. Thu nhập bình quân của một thành 

viên, lao động của HTX là 48 triệu đồng/năm, tăng 40 triệu đồng so với thời điểm 

31/12/2001 

Các HTX xây dựng chủ yếu tập trung huy động vốn đầu tư vào máy móc 

trang thiết bị, tham gia đấu thầu các công trình quy mô vừa và nhỏ, gắn với việc 

triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Các HTX đã 

huy động được đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng công 

trình, tạo được uy tín với khách hàng.  

c) HTX hoạt động trong lĩnh vực Giao thông vận tải (GTVT)43 

Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, số lượng các HTX 

đã tăng dần qua các năm và chất lượng hoạt động cũng ngày càng được đổi mới, 

phát triển. Đặc biệt là các HTX vận tải đường bộ, việc ứng dụng khoa học công 

nghệ đã thúc đẩy sự hình thành các HTX vận tải với số lượng kết nối thành viên 

HTX lên đến hàng chục nghìn thành viên và phương tiện tham gia hoạt động. Các 

HTX vận tải đã đóng góp một phần đáng kể vào việc đáp ứng nhu cầu vận tải hàng 

hoá, hành khách của toàn xã hội.  

Đến năm 2021, cả nước có 1.833 HTX vận tải (trong đó đường bộ có 1.615 

HTX, hàng hải có 6 HTX, đường thủy nội địa có 212), thu hút khoảng trên 42.000 

người, trong đó số lượng thành viên mới tham gia vào HTX khoảng 10.000 người 

(chủ yếu là HTX vận tải đường bộ); số thành viên là cá nhân trên 34.000 người. 
                                                                 
42 Theo Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Xây dựng 
43 Theo Báo cáo TK 20 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Giao thông Vận tải 
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Doanh thu bình quân của HTX vận tải hàng hóa đạt từ 300 triệu đến 700 triệu 

đồng/tháng. Thu nhập bình quân tháng của người lao động từ 4 triệu đến 6 triệu 

đồng. 

Lĩnh vực hoạt động của HTX GTVT tương đối đa dạng, bao gồm: Kinh 

doanh vận tải đường bộ, hàng hải, đường thủy nội địa. Phần lớn các HTX GTVT 

chỉ hoạt động dịch vụ cho thành viên, phương tiện vận tải thuộc sở hữu của thành 

viên và thành viên tự quản lý, sử dụng. Dịch vụ do HTX cung ứng cho thành viên 

bao gồm: Thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của cơ quan nhà nước đối 

với phương tiện vận tải, làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể cho thành viên, giới 

thiệu đăng kiểm, địa lý bán bảo hiểm xe cơ giới. Một số HTX thực hiện phương 

pháp quản lý tập trung, phương tiện vận tải thuộc sở hữu của HTX, những thành 

viên tham gia vào làm lao động, lái xe, quản lý và các vị trí khác trong HTX.  

Trong thời gian qua, các HTX hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải 

phát triển ổn định và có hiệu quả. Phần lớn các HTX đều thực hiện tốt các quy định 

của pháp luật về an toàn giao thông, phục vụ tốt cho hành khách đi lại. Một số 

HTX kinh doanh vận tải đường bộ với số lượng phương tiện lớn, quy mô tổ chức 

bài bản, khoa học, công tác điều hành tập trung, xây dựng và duy trì thương hiệu 

vận tải như: HTX vận tải xe khách liên tỉnh Thống Nhất, HTX vận tải số 9 (TP. 

HCM); HTX vận tải Quyết Thắng (Đắk Lắk); HTX vận tải ô tô số 1 Đà Nẵng; 

HTX dịch vụ vận tải hành khách Nghệ An, HTX vận tải Hợp Lực (Thanh Hóa); 

HTX vận tải taxi Nội Bài (Hà Nội); HTX vận tải Đường bộ Hải Phòng; HTX vận 

tải Lâm Hà (Lâm Đồng)… 

Do dịch Covid ảnh hưởng chung toàn xã hội là rất lớn trong đó có hoạt động 

vận tải. Để hoạt động vận tải dần trở lại bình thường sau thời gian dịch bệnh, Bộ 

GTVT đã chỉ đạo các Sở GTVT kịp thời hỗ trợ, từng bước tháo gỡ những khó khăn 

cho các đơn vị vận tải (trong đó có HTX) để các đơn vị vận tải nhanh chóng ổn 

định sản xuất kinh doanh.  

d) HTX hoạt động trong lĩnh vực tín dụng44 

Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tăng cường phối hợp với các Bộ, 

ngành, địa phương trong việc xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX 

tín dụng. Các HTX tín dụng (Quỹ Tín dụng nhân dân - QTDND) được đánh giá là 

loại hình HTX có quy mô và hoạt động ổn định, phát triển nhất trong các loại hình 

HTX. Nhiều quỹ hoạt động có quy mô lớn, tiếp tục duy trì được tỷ lệ tăng trưởng 

cao thông qua các chỉ tiêu hoạt động, hoạt động ổn định và hiệu quả.  

Sau 20 năm triển khai Nghị quyết, tính đến cuối năm 2021, hệ thống quỹ Tín 

dụng nhân dân là 1.181 QTDND, hoạt động trên 57/63 tỉnh, thành phố với hơn 1,8 

triệu thành viên, tăng hơn 1 triệu thành viên so với thời điểm 31/12/2001. Dư nợ 

cho vay của hệ thống QTDND đã tăng dần qua các năm, từ 2.559 tỷ đồng năm 

2001 lên đến 109.576 tỷ đồng năm 2021 (gấp 42 lần). 

                                                                 
44 Theo Báo cáo TK 20 năm thực hiện Nghị quyết của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
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Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tập trung vào việc củng 

cố, chấn chỉnh hoạt động của hệ thống QTDND, qua đó những yếu kém từng bước 

được khắc phục, quy mô và chất lượng hoạt động có sự tăng trưởng bền vững. Hệ 

thống QTDND đã được củng cố, phát triển tương đối nhanh, hiệu quả và đảm bảo 

tính liên kết hệ thống cao, bảo đảm an toàn trong hoạt động. Cụ thể: (1) Quy mô 

hoạt động của các QTDND ngày càng tăng trưởng tương đối khá và ổn định; (2) 

Cùng với tăng trưởng tín dụng, các QTDND cũng quan tâm kiểm soát tốt nợ xấu, 

tỷ lệ nợ xấu thấp, chỉ tiêu chất lượng tín dụng nhìn chung ở mức an toàn khoảng 

1% dư nợ tín dụng; (3) Các QTDND hàng năm đều quan tâm tăng vốn điều lệ nhằm 

đảm bảo việc chấp hành các tỷ lệ an toàn và nâng cao năng lực tài chính của đơn 

vị; (4) Chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các QTDND cơ bản đã 

đáp ứng tiêu chuẩn quy định. 

Có thể nói, QTDND là một trong những mô hình HTX hoạt động ổn định, 

có hiệu quả nhất trong các loại hình HTX. Hệ thống QTDND từng bước khẳng 

định được vị thế của mô hình kinh tế HTX kiểu mới trong lĩnh vực tiền tệ- tín dụng 

Cơ cấu nguồn vốn và dư nợ cho vay ngày càng được cải thiện, hợp lý, chất lượng 

tín dụng được kiểm soát, hướng tới chủ yếu phục vụ nhu cầu vốn tại địa bàn xã, 

bảo đảm an toàn trong hoạt động. Năng lực tài chính không ngừng được nâng cao. 

Tất cả các QTDND đều đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định 100 

triệu đồng, trong đó hầu hết các QTDND đều có vốn điều lệ cao gấp nhiều lần mức 

vốn pháp định. 

e) HTX hoạt động trong các lĩnh vực khác (vệ sinh môi trường, y tế, cung 

cấp nước sạch, nhà ở…) 

Trong những năm vừa qua, một số mô hình HTX kinh doanh ngành nghề 

mới như: vệ sinh môi trường, nước sạch, y tế, dịch vụ trường học đã được thành 

lập tại một số địa phương, đang ngày càng chứng tỏ được vai trò của mình, nhất là 

ở khu vực nông thôn, nơi chưa có các công ty vệ sinh môi trường, góp phần đáng 

kể vào công cuộc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững cũng như nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân tại các khu vực này.  

Tính đến cuối năm 2021, cả nước có 479 HTX dịch vụ môi trường, trong đó 

có 154 HTX chuyên về môi trường (cung cấp nước sạch, thu gom và xả lý rác thải) 

và 120 HTX tham gia hoạt động bảo vệ môi trường45. Bình quân 1 HTX có 600 

thành viên; 1,4 tỷ đồng vốn điều lệ; 2,7 tỷ đồng tài sản; 3,2 tỷ đồng doanh thu và 

0,19 tỷ đồng lãi. HTX dịch vụ môi trường được thành lập chủ yếu ở địa bàn nông 

thôn, thị trấn và một số thành phố lớn làm dịch vụ thu gom và xử lý rác sinh hoạt, 

đóng góp tích cực vào việc cải thiện môi trường. Đối tượng phục vụ chủ yếu của 

HTX là các hộ gia đình, một số HTX chỉ cung cấp dịch vụ cho các cơ quan và 

doanh nghiệp đóng trên cùng địa bàn. Những địa phương có HTX dịch vụ môi 

trường phát triển mạnh mẽ là Hà Tĩnh: 149, Vĩnh Phúc: 63, Đồng Nai: 55, Tiền 

Giang: 21 và Bình Dương: 14… Ngoài việc tham gia bảo vệ môi trường, các HTX 

này còn góp phần tạo việc làm, thu nhập cho hàng chục ngàn lao động, chủ yếu là 
                                                                 
45 HTX dịch vụ môi trường TT Tam Sơn, Vĩnh Phúc thành lập 2009, hàng năm thu gom trên 400 tấn rác thải; HTX 

dịch vụ môi trường Tân Phát, tỉnh Hà Tĩnh, với 15 thành viên, mỗi ngày thu gom hơn 400 tấn rác… 



57 
 

 
 

lao động nghèo. Nhiều mô hình HTX hoạt động rất hiệu quả, tên tuổi đã được 

khẳng định như HTX môi trường Thành Công (Hà Nội), HTX môi trường Hương 

Canh (Vĩnh Phúc), HTX vận tải và dịch vụ môi trường (Tuyên Quang)... 

Bên cạnh các HTX dịch vụ môi trường, trong thời gian qua đã xuất hiện mô 

hình HTX nhà ở, HTX quản lý và cung cấp dịch vụ nhà ở… 

3. Tình hình phát triển theo vùng, lãnh thổ 

Do khác nhau về điều kiện địa lý, dân số, kinh tế - xã hội, cũng như sự quan 

tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền nên tình hình phát triển và chuyển đổi 

HTX không đồng đều tại các vùng trong cả nước. Vùng tập trung số lượng HTX 

lớn nhất cả nước là vùng Đồng bằng sông Hồng (chiếm 27% tổng số HTX cả nước), 

vùng Trung du miền núi phía Bắc (chiếm 26% tổng số HTX cả nước); tiếp đó là 

vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung (chiếm 21% tổng số HTX cả nước); 

tập trung ít hơn là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (12%) và ít nhất là vùng Tây 

Nguyên (chiếm 7%) và Đông Nam Bộ (chiếm 7%). Sau 20 năm thực hiện Nghị 

quyết, về cơ bản các địa phương đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết, 

Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kết quả cụ thể như sau: 

3.1. Vùng Trung du miền núi phía Bắc 

Đến cuối năm 2021, tổng số HTX trong vùng là 7.299 HTX (tăng 5.690 

HTX, khoảng 4,5 lần so với năm 2001), 25 Liên hiệp HTX, 23.687 THT; số HTX 

hoạt động hiệu quả là 3.460 HTX (chiếm 47,4% số HTX toàn vùng). 

Tổng số thành viên HTX năm 2021 là 331.207 người, giảm 40.927 người 

(khoảng 11%) so với năm 2001. Số lao động làm việc thường xuyên tăng từ 

132.529 người năm 2001 lên 138.430 người năm 2021 (tăng 5.901 người, khoảng 

4,45%). 

 Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 426,34 triệu 

đồng/HTX năm 2001 lên 1.528,5 triệu đồng/HTX năm 2021 (tăng 1.102 triệu đồng, 

khoảng 3,5 lần), trong đó doanh thu của HTX với thành viên tăng từ 190,66 triệu 

đồng năm 2001 lên 701 triệu đồng năm 2021. Lãi bình quân của một HTX tăng từ 

37,45 triệu đồng năm 2001 lên 129,5 triệu đồng năm 2021 (tăng 92,05 triệu đồng, 

khoảng hơn 3,5 lần). Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX tăng 

từ 6,16 triệu đồng/người năm 2001 lên 45 triệu đồng/người năm 2021 (tăng 38,84 

triệu đồng/năm, gấp khoảng 7,3 lần trong 20 năm). 

Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 6.796 người năm 2001 lên 25.125 

người năm 2021 (tăng 18.329 người, khoảng 269%), trong đó có 7.460 cán bộ có 

trình độ từ sơ, trung cấp, chiếm 29,69%; số cán bộ HTX có trình độ cao đẳng, đại 

học là 3.345 người, chiếm 13,31% trong tổng số cán bộ quản lý HTX. 

Trong thời gian qua, vai trò của các HTX bước đầu được khẳng định, nhiều 

HTX hoạt động hiệu quả, phát triển theo mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực của địa phương như chè, quế, 

sắn, dong giềng.... Các HTX chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bắt đầu phát triển 

mạnh, đáp ứng nhu cầu thị trường. Một số HTX điển hình trong vùng có thể kể đến 
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như: HTX Dịch vụ Nông nghiệp Điện năng Vĩnh Lại (Phú Thọ), HTX Phúc Thịnh 

Sơn (Quảng Ninh), HTX Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành (Yên Bái); HTX mỳ chũ 

(Bắc Giang), HTX nông nghiệp hữu cơ cung ứng và tiêu thụ cây quả Sachi (Tuyên 

Quang), HTX sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Bình Dương thị xã Đông 

Triều (Quảng Ninh), HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5 huyện Mộc Châu 

(Sơn La), HTX sản xuất, chiết xuất tinh dầu dược liệu và dịch vụ NLN Mường La 

(Sơn La), HTX kinh doanh tổng hợp Phương Nhung (Lai Châu), HTX nuôi cá lồng 

trên hồ thủy điện (Lai Châu)... 

3.2. Vùng Đồng bằng sông Hồng 

Đến cuối năm 2021, tổng số HTX trong vùng là 7.546 HTX, 3.742 THT, 31 

LH HTX; số HTX tăng 3.784 HTX so với năm 2001 (khoảng 2 lần); 4.214 HTX 

hoạt động hiệu quả (chiếm khoảng 56%). Tổng số thành viên HTX năm 2021 là 

2.716.938 người, tăng 589.662 người (khoảng 27,72%) so với năm 2001. Số lao 

động làm việc thường xuyên tăng từ 51.733 người năm 2001 lên 385.746 người 

năm 2018 (tăng khoảng 7 lần). 

Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 764,7 triệu đồng/HTX 

năm 2001 lên 2.044 triệu đồng/HTX năm 2021 (tăng 1.279 triệu đồng/HTX/năm, 

khoảng 2,67 lần%). Lãi bình quân của 1 HTX năm 2021 là 198 triệu đồng/năm, 

tăng gấp đôi so với năm 2001. Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của 

HTX cũng tăng từ 6,73 triệu đồng/người năm 2001 lên 42 triệu đồng/người năm 

2021, tăng 35,27 triệu đồng/năm (khoảng 6 lần). 

Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 14.650 người năm 2001 lên 33.541 

người năm 2021 (tăng 18.891 người, khoảng 128,9%), trong đó số cán bộ HTX đạt 

trình độ sơ, trung cấp chiếm 55,3%; số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại 

học chiếm 18,6% so với tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng. 

Có thể nói, số lượng HTX tập trung ở vùng Đồng bằng sông Hồng khá lớn, 

chiếm khoảng 27% tổng số HTX cả nước. Các HTX mới thành lập hoặc sau khi 

chuyển đổi đã phát triển khá phong phú, đa dạng về ngành nghề, quy mô và trình 

độ, đặc biệt là trong dịch vụ nông nghiệp, du lịch, thương mại, giao thông vận tải, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhiều HTX có liên kết 

với doanh nghiệp để tham gia vào các chương trình sản xuất công nghệ cao, sạch, 

an toàn tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị, từ đó nâng cao hiệu quả sản 

xuất, tăng thêm thu nhập như: HTX Hoàng Long (Hà Nội), HTX nông nghiệp Tam 

Hưng (Hà Nội), HTX rau an toàn Vân Hội xanh (Vĩnh Phúc), HTX dịch vụ nông 

nghiệp Đức Chính (Hải Dương), HTX nuôi trồng thủy sản Mắt Rồng, Thủy 

Nguyên (Hải Phòng)... 

3.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 

Đến cuối năm 2021, tổng số HTX trong vùng là 5.880 HTX, 19.145 THT, 

11 LH HTX); số HTX tăng 2.636 HTX so với năm 2001 (khoảng 81,3%); 2.996 

HTX hoạt động hiệu quả (chiếm khoảng 50,9%).  
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Tổng số thành viên HTX năm 2021 là 1.989.483 người, giảm 325.943 người 

so với năm 2001 (giảm khoảng 14,8%). Số lao động làm việc thường xuyên giảm 

từ 210.597 người năm 2001 xuống còn 173.627 người năm 2021 (giảm 36.970 

người, khoảng 17,55%). 

Mặc dù số thành viên, số lao động trong các HTX giảm mạnh nhưng các 

HTX vùng Bắc Trung Bộ vẫn hoạt động khá hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống 

của thành viên. Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 542,12 triệu 

đồng/HTX năm 2001 lên 2.344 triệu đồng/HTX năm 2021 (tăng 1.802 triệu 

đồng/HTX/năm, khoảng 4,3 lần). Lãi bình quân của một HTX tăng từ 49,07 triệu 

đồng/HTX/năm năm 2001 lên 182,5 triệu đồng/HTX/năm năm 2021 (tăng 133 

triệu đồng/năm, khoảng 3,7 lần). Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của 

HTX cũng tăng từ 6,46 triệu đồng/người năm 2001 lên 36,5 triệu đồng/người năm 

2021, tăng 30 triệu đồng/năm (khoảng 5,6 lần). 

Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 12.987 người năm 2001 lên 21.008 

người năm 2021 (tăng 8.021 người, khoảng 61,76%), trong đó số cán bộ HTX đạt 

trình độ sơ, trung cấp chiếm 48,2%; số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại 

học chiếm 31,1% so với tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng. 

Nhìn chung, các tỉnh vùng Nam Trung Bộ có nhiều lợi thế phát triển nông 

nghiệp toàn diện, thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông lâm 

thủy sản, năng lượng tái tạo, phát triển du lịch, đặc biệt có Bình Thuận là một trong 

4 ngư trường lớn nhất ở Việt Nam. Có nhiều HTX đã thực hiện tốt liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo quyền lợi cho nông dân, góp phần hạn chế tình trạng 

“được mùa mất giá” như HTX Dịch vụ hỗ trợ ô tô vận tải và xe du lịch, HTX Mây 

tre An Khê (Đà Nẵng), HTX nông nghiệp Diên An, HTX nông nghiệp Diên Lộc, 

HTX nông nghiệp Diên Toàn (Khánh Hòa), HTX NN 1 Điện Phước, thị xã Điện 

Bàn; HTX Y tế An Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam)…. 

3.4. Vùng Tây Nguyên 

Đến cuối năm 2021, tổng số HTX trong vùng là 1.824 HTX, 13 LH HTX, 

1.505 THT; số HTX tăng 1.356 HTX (khoảng 289%) so với năm 2001; 756 HTX 

hoạt động hiệu quả (chiếm 41,4%). 

Tổng số thành viên HTX năm 2021 là 187.576 người, tăng 115.691 người 

(khoảng 2,6 lần) so với năm 2001. Số lao động làm việc thường xuyên tăng từ 

33.326 người năm 2001 lên 39.579 người năm 2021 (tăng 6.253 người, khoảng 

18,76%). 

Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 1.181,14 triệu 

đồng/HTX năm 2001 lên 2.884 triệu đồng/HTX năm 2021 (tăng 1.703 triệu 

đồng/HTX/năm, gấp 2,4 lần). Doanh thu bình quân của một HTX với thành viên 

tăng từ 195,86 triệu đồng/HTX/năm 2001 lên 1.059 triệu đồng/HTX năm 2021 

(tăng 440%), chiếm 37% trong doanh thu của HTX. Thu nhập bình quân của thành 

viên, lao động của HTX cũng tăng từ 10,64 triệu đồng/người năm 2001 lên 52 triệu 

đồng/người năm 2021, tăng 41,36 triệu đồng/năm (khoảng 4,8 lần).  
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Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 720 người năm 2001 lên 3.412 người 

năm 2021 (khoảng 4,7 lần), trong đó số cán bộ HTX đạt trình độ sơ, trung cấp 

chiếm 34%; số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 24,8% so với 

tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng. 

Trong thời gian qua, các HTX vùng Tây Nguyên đã tích cực mở rộng sản 

xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho thành viên, từng bước nâng cao năng lực nội 

tại, mở rộng thị trường. Một số HTX đã có sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào 

các thị trường khó tính như HTX Công Bằng Thuận An, HTX Đồng Tiến (Đắc 

Nông), HTX nông nghiệp Tân Lập (Đăk Lăk), HTX Sáu Nhung (Kon Tum), HTX 

Anh đào, HTX Tân Tiến, HTX Xuân Hương (Lâm Đồng)… 

3.5. Vùng Đông Nam Bộ 

Đến cuối năm 2021, tổng số HTX trong vùng là 1.963 HTX, 5.066 THT, 11 

LH HTX; số HTX tăng 1.449 HTX, khoảng 282% so với năm 2001; 1.115 HTX 

hoạt động hiệu quả (chiếm khoảng 56,8% trong tổng số HTX toàn vùng). 

Tổng số thành viên HTX năm 2021 là 186.994 người, tăng 153.685 người 

so với năm 2001 (khoảng 5,5 lần). Số lao động làm việc thường xuyên tăng từ 

58.769 người năm 2001 lên 87.496 người năm 2021 (tăng 28.727 người, khoảng 

48,88%). 

 Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 434,75 triệu 

đồng/HTX năm 2001 lên 1.979 triệu đồng/HTX năm 2021, tăng 1.544 triệu 

đồng/HTX/năm (gấp khoảng 4,6 lần). Thu nhập bình quân của thành viên, lao động 

của HTX cũng tăng từ 6,28 triệu đồng/người năm 2001 lên 50 triệu đồng/người 

năm 2021, tăng 43,72 triệu đồng/năm (khoảng 7 lần) 

Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 864 người năm 2001 lên 6.894 người 

năm 2021 (tăng 6.030 người, gấp 8 lần), trong đó số cán bộ HTX đạt trình độ sơ, 

trung cấp chiếm 41,6%. Số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 

36,9% so với tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng. 

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết, nhiều HTX từng bước hoạt động đúng 

bản chất, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhậpcho thành viên. 

Một số HTX tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm toàn cầu gắn với các sản phẩm 

nông nghiệp của địa phương như HTX NN Bình Phước (tỉnh Bình Phước) với lĩnh 

vực trồng, chăm sóc, chế biến, xuất khẩu Điều, HTX sản xuất - Thương mại - Dịch 

vụ NN Nguyên Khang Garden với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao, HTX Vận tải - Xây dựng và CĐ Thanh Long (tỉnh Bình Dương) với lĩnh 

vực hoạt động xây dựng... 

3.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Đến cuối năm 2021, tổng số HTX trong vùng là 3.236 HTX, 16.149 THT, 

11 LH HTX. Số HTX tăng 1.911 HTX, khoảng 2,4 lần so với năm 2001, trong đó 

có 1.754 HTX hoạt động hiệu quả (chiếm khoảng 54,2% trong tổng số HTX toàn 

vùng). 
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Tổng số thành viên HTX năm 2021 là 544.618 người, tăng 238.251 người 

so với năm 2001 (khoảng 77,77%). Số lao động làm việc thường xuyên tăng từ 

41.353 người năm 2001 lên 90.849 người năm 2021 (tăng 49.496 người, khoảng 

2,1 lần). 

 Doanh thu bình quân của một HTX trong vùng tăng từ 872,92 triệu 

đồng/HTX năm 2001 lên 5.438 triệu đồng/HTX năm 2021, tăng 4.565 triệu 

đồng/HTX/năm (khoảng 6,2 lần). Doanh thu bình quân của một HTX với thành 

viên tăng từ 210,4 triệu đồng/HTX/năm 2001 lên 3.780 triệu đồng/HTX/ năm 

2021, tăng 3.412,1 triệu đồng/năm (khoảng 2,75 lần). Thu nhập bình quân của 

thành viên, lao động của HTX cũng tăng từ 12,07 triệu đồng/người năm 2001 lên 

50 triệu đồng/người năm 2021, tăng 37,93 triệu đồng/năm (khoảng 4,1 lần). 

Số lượng cán bộ quản lý HTX tăng từ 3.421 người năm 2001 lên 13.597 

người năm 2021 (tăng 10.176 người, gấp 3,9 lần), trong đó số cán bộ HTX đạt trình 

độ sơ, trung cấp chiếm 39,39%. Số cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, đại học 

chiếm 21,54% so với tổng số cán bộ quản lý HTX cả vùng. 

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất hàng hóa phát triển năng 

động nên phương thức hoạt động của các HTX rất đa dạng, việc tổ chức liên kết 

với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị để tiêu thụ nông sản chiếm tỷ lệ cao. Nhiều 

HTX thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và áp dụng công nghệ sản xuất 

tiên tiến. Nhiều HTX có quy mô hoạt động lớn, đạt doanh thu hàng năm trên 10 tỷ 

đồng và tập trung ở các vùng sản xuất hàng hóa, hiệu quả cao, tiêu biểu như: HTX 

Thanh Long Tầm Vũ (Long An), HTX NN Evergrowth (Sóc Trăng), HTX Dịch vụ 

NN Tân Cường (Đồng Tháp), HTX Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công (Tiền 

Giang)... 

4. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX nổi bật, điển hình 

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết, cả nước xuất hiện hàng trăm46 mô hình 

HTX, LHHTX nổi bật, điển hình với cách làm mới như: HTX ứng dụng công nghệ 

cao và ứng phó với biến đổi khí hậu; HTX quy mô toàn xã; HTX chuyên  ngành 

dẫn dắt, hỗ trợ kinh tế hộ thành viên phát triển sản xuất, tham gia chuỗi giá trị; 

HTX đảm nhiệm nhiều khâu trong chuỗi giá trị; HTX tích tụ, tập trung đất đai để 

ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chuyển đổi cây trồng cho thu nhập cao; 

mô hình doanh nghiệp trong cùng chuỗi là thành viên HTX; HTX phát triển sản 

phẩm nông nghiệp bản địa, OCOP kết hợp với du lịch nông nghiệp, nông thôn, đã 

đem lại hiệu quả kinh tế cao.  

Đặc biệt, HTX sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi bền vững 

giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho thành viên và nông dân. Hình 

thức này đảm bảo cho các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, 

trách nhiệm với nhau, điều tiết cung cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm. Việc sản xuất hoặc phân phối theo chuỗi giá trị sẽ làm giảm bớt các khâu 

trung gian, hạ giá thành và gia tăng giá trị sản phẩm, đồng thời nâng cao lợi thế 

                                                                 
46 Phụ lục IV kèm theo 
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cạnh tranh trên thị trường, nhờ đó các HTX sẽ thu được lợi ích nhiều nhất từ sản 

phẩm của mình. 

Nhiều HTX chuyên ngành được ưu tiên tập trung phát triển để tạo ra sản 

phẩm phù hợp với lợi thế cũng như sản phẩm chủ lực của từng vùng miền trên cả 

nước, như: Vùng Miền núi phía Bắc phát triển các HTX sản xuất nông nghiệp, rau, 

củ, chăn nuôi lợn cao sản, Lạp sườn, chanh dây, miến dong…. Vùng Tây Nguyên 

phát triển các HTX về sản phẩm cây công nghiệp cà phê, ca cao, hồ tiêu… Vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đồng bằng sông hồng phát triển HTX trồng 

lúa, thủy sản, cây ăn trái và sản phẩm chế biến từ nông sản47… 

4.1. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX nổi bật, điển hình với cách làm 

mới: 

- Mô hình HTX vừa sản xuất, vừa tham gia thị trường (sàn giao dịch nông 

sản): Điển hình là HTX nông nghiệp Tân Hưng, Xã Giục Tượng, huyện Châu 

Thành, tỉnh Kiên Giang. 

HTX có 141 thành viên, 10 lao động, trong đó người dân tộc Khmer chiếm 

95%. HTX có 500 ha diện tích trồng lúa. HTX tổ chức các dịch vụ: bơm tát, làm 

đất, thu hoạch, cho thuê chăn thả vịt, bán rơm, tiêu thụ lúa phục vụ thành viên: 

Để tổ chức dịch vụ làm đất, thu hoạch: HTX tổ chức họp thành viên và mời 

các chủ máy đến họp để đấu thầu cung cấp dịch vụ. HTX sẽ đưa ra giá khởi điểm; 

sau đó chủ máy nào đưa ra mức giá thấp nhất và đáp ứng được lịch làm đất, thu 

hoạch của HTX thì chủ máy đó trúng thầu. Sau khi trúng thầu, HTX có nhiệm vụ 

hướng dẫn và giám sát chủ máy cho thành viên. 

Đối với dịch vụ tiêu thụ lúa cho thành viên: HTX đưa ra mức giá lúa khởi 

điểm cho 01 kg lúa, mức giá khởi điểm đưa ra phải từ bằng cho đến cao hơn giá 

thị trường. Các thương lái, doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Thương lái, doanh 

nghiệp nào đưa ra mức giá cao nhất và đáp ứng được số lượng, thời điểm thu hoạch 

của HTX thì thương lái, doanh nghiệp đó trúng thầu. Sau khi trúng thầu, HTX có 

nhiệm vụ hướng dẫn và giám sát quá trình mua lúa của thành viên. 

Kết quả đấu thầu vụ Đông Xuân 2019-2020 như sau: Dịch vụ thuê máy cắt 

lúa 280.000 đồng/công đất; bán rơm: 50.000 đồng/công đất; cho thuê chăn thả vịt: 

30.000 đồng/công đất. Để đấu giá thu mua lúa, trước thời điểm thu hoạch 15 ngày, 

HTX thông báo cho các doanh nghiệp, thương lái đến đấu giá lúa. Có 11 doanh 

nghiệp đến từ các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, TP. Cần Thơ tham gia 

                                                                 

47 Ví dụ: HTX công nghệ nông nghiệp Văn Đức (xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội) chuyên cung cấp các sản 

phẩm rau xanh cho thành phố Hà Nội và các vùng lân cận; HTX nông nghiệp Sông Hồng (xã Đại Mạch, huyện 

Đông Anh, Hà Nội) hoạt động dịch vụ, sản xuất rau an toàn theo công nghệ Israel; HTX dịch vụ nông nghiệp xã 

Độc Lập (xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) có quy mô toán xã với 5.398 thành viên, trong đó có 2.131 

hộ thành viên, HTX chủ yếu làm dịch vụ phát triển nông nghiệp; HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ Cốc Thành (xã 

Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) với 2.746 thành viên, diện tích đất canh tác là 235,1 ha, HTX làm dịch 

vụ cho thành viên phát triển nông nghiệp…. 

Chi tiết tại Phụ lục IV 
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đấu giá mua lúa; kết quả doanh nghiệp trúng thầu trả giá thu mua lúa cao hơn cùng 

thời điểm 150 đồng/kg lúa tươi. 

- Mô hình HTX tích tụ, tập trung ruộng đất có quy mô lớn và ứng dụng công 

nghệ cao vào sản xuất: Điển hình HTX rau sạch Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 

HTX mua, thuê đất thành vùng sản xuất rau, củ, quả tập trung theo tiêu chuẩn 

VietGap, có quy mô diện tích 60ha, trong đó 13ha HTX ứng dụng công nghệ cao 

vào sản xuất (nhà lưới, nhà kính, có hệ thống tưới nhỏ giọt...) có hệ thống điều 

chỉnh nhiệt độ, ánh sáng tự động, bán tự động theo quy trình công nghệ của Israel; 

đồng thời ứng dụng công nghệ bảo quản lạnh (kho lạnh) trong bảo quản rau, củ, 

quả... 

HTX đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát huy tinh thần dân 

chủ, đoàn kết, tương thân tương ái cho thành viên, người lao động trong HTX và 

người lao động vùng lân cận; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

bàn. 

 - 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:  

 Điển hình là HTX Công Bằng Thuận An thôn Đức An, xã Thuận An, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 

 HTX có 58 thành viên được thành lập năm 2013, loại hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh chính của HTX là trồng, chế biến cà phê theo tiêu chuẩn Fairtrade 

với quy mô khoảng 190 ha, sản lượng khoảng 900 tấn/năm. Doanh thu hàng năm 

khoảng 21 tỷ đồng; HTX áp dụng mô hình Hội đồng Quản trị HTX kiêm Ban Giám 

đốc của HTX. 

 Đóng góp nổi bật của HTX là cung ứng dịch vụ đầu vào cho toàn bộ thành 

viên HTX (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống, quy trình kỹ thuật sản xuất theo 

tiêu chuẩn Fairtrade...), sau đó toàn bộ sản phẩm cà phê của thành viên được HTX 

thu gom về nhà máy để bảo quản, sơ chế, chế biến tạo ra cà phê thành phẩm các 

loại, đóng gói bao bì nhãn mác, liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước. 

 HTX đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, là 

hạt nhân thúc đẩy các hộ thành viên, hộ nông dân áp dụng quy trình công nghệ tiên 

tiến vào trồng, chăm sóc cà phê. HTX tạo việc làm, thu nhập ổn định cho thành 

viên, người lao động trong HTX; góp phần xóa đói, giảm nghèo cho người dân 

trong vùng. 

- Mô hình HTX ứng phó biến đổi khí hậu (Áp dụng mô hình sản xuất nông 

nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu) 

Điển hình là HTX Dịch vụ, Sản xuất và Thương mại Nông nghiệp Hương 

Trang, xã Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An: HTX kiên kết với Công 

ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời cung ứng vật tư đầu vào và thực hiện dịch vụ gieo 

sạ, phun thuốc bằng drone (máy bay không người lái) và bao tiêu sản phẩm; thực 

hiện cơ giới hóa toàn bộ trong các khâu bơm tưới, gieo sạ, phun thuốc, thu hoạch. 
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HTX thực hiện liên kết xây dựng cánh đồng lớn với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc 

Trời với diện tích thực hiện hơn 600 ha, sản lượng gần 5.000 tấn/năm. 

Việc áp dụng quy trình canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu 

không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế (giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận) mà còn 

giảm ô nhiễm môi trường (do giảm lượng thuốc, phân bón sử dụng; giảm xả thải 

phân bón, thuốc BVTV dư thừa ra kênh mương, môi trường sống), giảm rủi ro lên 

sức khỏe người sản xuất và cộng đồng, có ảnh hưởng tích cực đến biến đổi khí hậu 

(giảm lượng nước sử dụng, giảm phát thải khí nhà kính). 

- Mô hình HTX phát triển nông lâm thủy sản bền vững: Điển hình là HTX 

sản xuất và thương mại thủy sản Xuyên Việt, Thị tứ Hồng Hưng, Xã Hồng Hưng, 

Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

HTX được thành lập từ tháng 11/2011. Số lượng thành viên của HTX là 28 

người. 

Các hoạt động kinh doanh dịch vụ: Sản xuất và kinh doanh giống thủy sản; 

Sản xuất cá thương phẩm; Kinh doanh chế phẩm sinh học và thuốc xử lý môi 

trường nuôi thủy sản; Kinh doanh thiết bị, máy móc hỗ trợ trong chăn nuôi thủy 

sản; Tư vấn kỹ thuật nôi cá có thành viên. 

Kể từ năm 2016, HTX đã tiếp cận và ứng dụng công nghệ “Sông trong ao” 

để nuôi cá thương phẩm. Công nghệ nuôi cá "sông trong ao" đã giải quyết được 

khó khăn của người dân là giảm tỷ lệ cá chết do ô nhiễm nguồn nước. Cá được 

nuôi thả liên tục, thường xuyên, không mất thời gian chờ xử lý ao nuôi, góp phần 

khai thác tối đa diện tích nuôi thủy sản. Nhờ đó, sản phẩm cá nuôi có chất lượng 

tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo ra giá trị đích thực cho sản phẩm. Giảm 

được tác động của các điều kiện môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai gây nên; 

giảm chi phí nhân công, chi phí tiền điện, chi phí thuốc và chế phẩm xử lý môi 

trường; tăng được năng suất. 

Năm 2020, để thích ứng với dịch Covid-19 và hoàn thiện chuỗi cung ứng 

sản phẩm, HTX Xuyên Việt đã và đang thay đổi cách tiếp cận thị trường. HTX đã 

liên hệ với quản lý các khu chung cư, khu đô thị, các cửa hàng trực tiếp ở những 

khu vực này để tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp cùng nhiều HTX tại các tỉnh, thành 

phố khác để hình thành HTX chuỗi liên kết với điểm nhấn là triển khai nền tảng 

bán hàng Cocofood. Doanh thu của HTX đạt bình quân 16,5 tỷ đồng/năm. 

- Mô hình HTX xây dựng, phát triển sản phẩm bản địa OCOP, gắn với du 

lịch nông thôn, miền núi (sản phẩm dược liệu): Điển hình là HTX Cộng đồng Nặm 

Đăm, Thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, Hà Giang 

HTX thành lập năm 2009 với 49/52 hộ dân thôn Nặm Đăm tham gia. Hiện 

tại có vườn ươm cây dược liệu rộng 3.000 m2, lưu giữ hơn 100 loài cây dược liệu, 

số lượng loài đang tiếp tục được bổ sung và nhân giống, như: bình vôi, đương quy 

đỏ, kim ngân, atiso. 

HTX đã xây dựng được nhà xưởng chế biến, nồi chưng cất tinh dầu, dây 

chuyền nấu cao thảo dược để cho ra đời những sản phẩm chất lượng, dễ bảo quản, 
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dễ sử dụng dành cho du khách. Kết hợp sản xuất với việc giới thiệu và bán sản 

phẩm tại các cơ sở du lịch cộng đồng, homestay trong bản cũng là một kênh tiêu 

thụ và quảng bá sản phẩm quan trọng, mang lại nguồn thu lớn cho HTX mỗi năm. 

Hàng năm, HTX tiếp đón hàng trăm lượt khách đến tham quan cửa hàng trưng bày 

sản phẩm dược liệu và tắm lá thuốc dân tộc Dao do HTX sản xuất. 

Hiện nay, HTX tổ chức ký hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với 

Công ty cổ phần Thung Lũng dược liệu xanh Việt Nam, Công ty cổ phần Thảo 

dược Cao nguyên đá, công ty Dkpharma trường đại học Dược Hà Nội và Trung 

tâm KHKT giống cây trồng và gia súc Phó Bảng Đồng Văn và đã chính thức tham 

gia Hiệp hội Dược liệu tỉnh Hà Giang, tạo ra hơn 16 loại sản phẩm từ dược liệu. 

HTX Cộng đồng Nặm Đăm cũng là đơn vị tiên phong tham gia chương trình 

OCOP gắn với phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện Quảng Bạ, tỉnh Hà 

Giang. 

- Mô hình HTX và Doanh nghiệp tham gia cũng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm lâm nghiệp ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu: 

Điển hình là HTX Quế Hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh 

Yên Bái. HTX có 22 thành viên, phát triển vùng sản xuất tập trung trên diện tích 

90 ha, sản lượng thu mua bình quân 70 - 80 tấn quế/tháng. Tham gia HTX, các hộ 

thành viên được bao tiêu đầu ra với giá cao hơn thị trường.  

Hiện nay, HTX đã và đang thực hiện quy trình vùng sản xuất quế hữu cơ 

theo tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu sang các thị trường Ấn Độ, Trung Đông, Mỹ, 

EU, Nhật Bản... với giá trị kinh tế cao; đồng thời cung cấp cây quế giống đảm bảo 

chất lượng và các dịch vụ cho thành viên, bao tiêu toàn bộ sản phẩm đầu ra cho 

các hộ trồng quế trên địa bàn với giá ổn định, tạo việc làm cho 50 - 60 lao động 

thời vụ với thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. 

- Mô hình HTX đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và bảo vệ nguồn lợi cộng 

đồng: Điển hình là HTX thủy sản Rạng Đông tỉnh Bến Tre, đây cũng là đơn vị góp 

phần tích cực để con nghêu Bến Tre được Hội đồng bảo tồn biển quốc tế công nhận 

đạt chuẩn MSC vào năm 2009, được xuất khẩu đi các nước trên thế giới. 

HTX Thủy sản Rạng Đông có tổng diện tích nghêu quản lý 1.500ha, gồm 2 

khu vực là cồn Chày Mười và đất liền, trong đó, diện tích cho thuê chiếm 700ha. 

Hàng năm bắt đầu từ tháng 1 đến cuối tháng 2, HTX khai thác được hơn 47.000kg 

nghêu, thu về trên 1,8 tỷ đồng. 

Trong quá trình khai thác, sản xuất con nghêu thiên nhiên đã đem lại một 

lượng doanh thu khổng lồ cho HTX. Vì phương pháp khai thác chủ yếu là thủ công 

dùng bàn cào tay và bàn cào lưới trũ khi khai thác, HTX Thủy sản Rạng Đông đã 

giải quyết được việc làm thường xuyên cho các lao động địa phương, với thu nhập 

bình quân người lao động là khoảng 6 triệu đồng/ người/ tháng. Lôi kéo được hầu 

hết các thanh niên địa phương thất nghiệp, góp phần tăng thu nhập cho từng hộ gia 

đình, nâng cao đời sống cho bà con trong xã. 
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HTX có khoảng 3000 hộ gia đình tham gia quản lý, bảo vệ, nuôi và khai thác 

nghêu. Với sự đi đầu về chất lượng này, HTX đã hoạt động hiệu quả, tạo việc làm 

ổn định cho lao động địa phương, nâng cao đời sống thành viên, từng bước góp 

phần xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Bến Tre. 

4.2. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX thành công theo phương thức 

sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

- HTX nông nghiệp Mỹ Đông 2 (xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng 

Tháp) 

HTX thành lập từ năm 2013 với 108 thành viên. Hoạt động sản xuất kinh 

doanh của HTX gồm 3 dịch vụ chính: Dịch vụ tưới tiêu, nạo vét kênh mương, liên 

kết tiêu thụ lúa với công ty và đang mở thêm 2 dịch vụ đầu tư phân, thuốc bảo vệ 

thực vật và tín dụng nội bộ. 

Thời gian qua HTX đã triển khai mô hình ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản 

xuất kinh doanh trên cánh đồng của HTX. Mô hình được triển khai thực hiện tại 

HTX với tổng diện tích 90ha. Trong đó, có 40ha sử dụng phân bón thông thường 

và 50ha sử dụng phân bón thông minh. 

Điểm nổi bật của mô hình là thực hiện ứng dụng nhiều công nghệ cao vào 

sản xuất lúa như toàn bộ diện tích được thực hiện bằng phương pháp cấy bằng máy 

với lượng giống là 60kg/ha, phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái, tưới 

ngập khô xen kẽ điều khiển bằng cảm biến. Quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Sử 

dụng sổ điện tử, truy xuất nguồn gốc nên sẽ giúp nông dân tiết kiệm được nhiều 

chi phí đầu tư và giảm nhân công lao động. 

Trong 02 năm (2018, 2019), HTX đã liên kết tiêu thụ sản phẩm với các Công 

ty như: Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Cửu Long 6 với diện tích hàng năm trên 

1.000ha, bên cạnh đó cũng ký kết hợp đồng sản xuất lúa giống với Công ty giống 

cây trồng miền Nam với diện tích trên 900ha. HTX tham gia vào toàn bộ công đoạn 

của chuỗi giá trị, HTX vừa sản xuất lúa giống, vừa làm cầu nối cho các hộ gia đình 

trên địa bàn xã và vùng lân cận tham gia sản xuất lúa giống; sau đó HTX thu gom 

toàn bộ lúa giống thành phẩm để bán lại công ty. 

Thông qua hoạt động của HTX đã giúp cho bà con nông dân phát triển sản 

xuất, tăng thu nhập, giải quyết việc làm xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; giúp phát triển kinh tế 

- xã hội địa phương, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội của người dân. 

- Mô hình liên kết sản xuất cà phê giữa HTX nông nghiệp dịch vụ Công 

Bằng Ea Kiết với Công ty Cà phê Đắk Man tỉnh Đắk Lắk  

+ Quy mô liên kết sản xuất: Liên kết sản xuất của các hộ thành viên tham 

gia chương trình cà phê bền vững năm 2011 là 48 hộ tham gia với diện tích là 91,1 

ha với tổng sản lượng là 360,5 tấn, đến tháng 5/2012 HTX đã kết nạp thê 08 thành 

viên với diện tích là 14,4 ha, sản lượng 52 tấn. Đến cuối năm 2012, phát triển thêm 

41 hộ tham gia, diện tích 77,8 ha, sản lượng 309,7 tấn. Hiện nay, HTX có 97 hộ 

thành viên với tổng diện tích là 183,3 ha, sản lượng là 722,2 tấn.  
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+ Hiệu quả kinh tế: Các hộ thành viên được chuyển giao khoa học kỹ thuật, 

được mua vật tư, nguyên liệu với giá cả thấp hơn giá thị trường và đảm bảo chất 

lượng; được bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch, có thị trường đầu ra ổn định thu nhập 

được nâng cao. Doanh thu năm 2020 của HTX đạt 22 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 0,65 tỷ 

đồng; ngoài ra, các công ty ổn định được đầu vào của sản phẩm.  

+ Hiệu quả xã hội: Chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp đến với nông 

dân; tạo công ăn việc làm cho thành viên HTX, tăng thêm thu nhập cho thành viên, 

đảm bảo sự phát triển bền vững của HTX; mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản 

ĐắkLắk ra thị trường thế giới. 

III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

1. Đánh giá tổng quát 

1.1. Kết quả đạt được 

a) Việc thống nhất nhận thức và quan điểm phát triển, tạo tâm lý xã hội 

thuận tiện cho KTTT, HTX phát triển đã đạt được một số kết quả bước đầu quan 

trọng. 

Nghị quyết số 13-NQ/TW đã đánh giá đúng tình hình, chỉ ra được yêu cầu, 

định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KTTT, HTX; là nền tảng và cơ 

sở quan trọng trong chỉ đạo, thực hiện lộ trình 20 năm thực hiện Nghị quyết. Về cơ 

bản, Nghị quyết đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, từ việc học tập, quán triệt 

và thể chế hóa Nghị quyết, đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết 

đề ra. Việc triển khai Nghị quyết đã đạt được một số kết quả bước đầu trong việc 

thống nhất nhận thức về các quan điểm phát triển KTTT, xác lập được môi trường 

thể chế và tâm lý xã hội thuận lợi cho KTTT phát triển. 

Nhận thức của hệ thống chính trị và người dân về HTX kiểu mới được nâng 

lên, phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và chủ trương phát triển nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã 

hội bền vững; mặt khác cũng phù hợp với phát triển HTX có tính phổ biến ở các 

nước phát triển và đang phát triển. 

b) Việc xác lập môi trường thể chế và ban hành các cơ chế, chính sách hỗ 

trợ cho phát triển KTTT, HTX từng bước được bổ sung, hoàn thiện 

Công tác xây dựng thể chế, pháp luật, cụ thể hóa Nghị quyết cơ bản được 

hoàn thiện, đồng bộ. Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các 

ngành đã quan tâm, chỉ đạo, ban hành các văn bản pháp luật, chính sách, hướng 

dẫn, bổ sung cơ chế, tạo môi trường thể chế thuận lợi cho KTTT phát triển. Các 

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các 

chương trình trọng điểm của Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực, khoa học và 

công nghệ, xúc tiến thương mại, chống biến đổi khí hậu, bình đẳng giới… đã bố 

trí nguồn lực hỗ trợ, thúc đẩy HTX phát triển. Bộ máy và hoạt động quản lý nhà 

nước đối với KTTT, HTX từng bước được thiết lập, củng cố, đặc biệt là, Ban Chỉ 

đạo Đổi mới, phát triển KTTT, HTX các cấp được tổ chức thành lập, từng bước 
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kiện toàn từ Trung ương đến địa phương, nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, phối 

hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết và pháp luật về phát triển KTTT, HTX. 

c) Khu vực KTTT, HTX đã có bước phát triển mới về chất và lượng, đã khắc 

phục được tình trạng yếu kém kéo dài và ngày càng khẳng định được tiềm năng, 

triển vọng phát triển trong tương lai. 

- Việc chuyển đổi, tổ chức lại các HTX theo quy định của Luật HTX cơ bản 

được hoàn thành, nhiều HTX được thành lập 

 Các HTX cũ đang hoạt động đã cơ bản chuyển đổi theo Luật HTX năm 2003, 

và Luật HTX năm 2012. Đến cuối năm 2020, chỉ còn 615 HTX chưa đăng ký và 

tổ chức lại, chiếm 2,21% tổng số HTX cả nước, trong đó 423 HTX chưa đăng ký 

và tổ chức lại đang hoạt động; 192 HTX chưa đăng ký và tổ chức lại nhưng không 

còn hoạt động, chờ giải thể. 

Việc chuyển đổi xong cơ bản các HTX cũ, tập trung xử lý, giải thể các HTX 

tồn tại hình thức, yếu kém kéo dài đã tạo điều kiện nâng cao chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của các HTX trong những năm qua, nhất là trong giai đoạn từ năm 

2017 trở lại đây. 

Bên cạnh việc chuyển đổi, tổ chức lại các HTX cũ, công tác vận động, hướng 

dẫn thành lập các HTX mới cũng có kết quả tốt. Trong 20 năm qua, cả nước đã có 

37.810 HTX mới được thành lập, giải thể khoảng 20.984 HTX. Trong đó, giai đoạn 

2001-2011 thành lập mới 11.640 HTX, giải thể 6.080 HTX; giai đoạn 2012-2021 

thành lập mới 26.170 HTX, giải thể 14.904 HTX. Số HTX thành lập mới chủ yếu 

trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch 

vụ và tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, các tỉnh Nam bộ, Bắc Trung bộ và 

một số tỉnh trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên. 

Điểm đáng chú ý trong các HTX mới thành lập đã xuất hiện một số mô hình 

HTX trong các ngành nghề, lĩnh vực mới mà trước đây chưa có: HTX vệ sinh môi 

trường, HTX kinh doanh, khai thác và quản lý chợ; một số HTX mới được thành 

lập gắn với việc đáp ứng nhu cầu kinh tế, đời sống của các giới, các nhóm đối 

tượng khác nhau như HTX của phụ nữ, HTX của thanh niên, HTX của những người 

tàn tật, HTX của các cựu chiến binh...  

- Số lượng HTX tăng, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực của nền kinh tế. 

Đến 31/12/2021, cả nước có khoảng 27.342 HTX, tăng 16.420 HTX (gấp 2,5 lần) 

so với năm 2001; khu vực HTX thu hút gần 6 triệu thành viên và tạo việc làm cho 

gần 1 triệu người lao động. Trong tổng số 27.748 HTX, có 18.327 HTX nông 

nghiệp, chiếm 67,03%; có 2.048 HTX thương mại, dịch vụ, chiếm 7,49%; có 2.474 

HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chiếm 9,05%; 1.833 HTX giao thông vận 

tải, chiếm 6,7%; 1.181 quỹ tín dụng nhân dân, chiếm 4,26%; 882 HTX xây dựng, 

sản xuất vật liệu xây dựng, chiếm 3,23%, 479 HTX môi trường, chiếm 1,75% và 

118 HTX khác, chiếm 0,43%. 

- Nhiều HTX đã được củng cố một bước về tổ chức, nâng cao năng lực, tích 

lũy đầu tư phát triển và có xu hướng rõ rệt tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu, lợi 
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ích chung của thành viên. Số HTX sản xuất, kinh doanh có lãi tăng, số HTX yếu 

kém giảm. Doanh thu, lợi nhuận bình quân trong HTX đều có sự gia tăng so với 

thời điểm trước khi có Nghị quyết. Thông qua HTX, các thành viên có điều kiện 

tham gia và được sự hỗ trợ của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, 

các chương trình khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại, an toàn vệ sinh 

lao động, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới... đã có tác dụng tích cực 

hỗ trợ thành viên người phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo. 

 - Một số HTX bước đầu hỗ trợ kinh tế thành viên, tạo việc làm, nâng cao 

thu nhập cho thành viên và người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

đất nước. Các HTX ngày càng tập trung hơn vào hỗ trợ kinh tế thành viên phát 

triển thông qua việc cung cấp các dịch vụ thành viên, nhất là thành viên HTX nông 

nghiệp. Từ năm 2002 trở lại đây, các HTX nông nghiệp chuyển đổi đã từng bước 

khắc phục được tình trạng thua lỗ kéo dài, tổ chức các dịch vụ phục vụ sản xuất, 

đời sống của các xã viên. Trong khi tỷ trọng vốn đầu tư cho khu vực HTX trong 

tổng vốn đầu tư của nền kinh tế là rất thấp, chỉ chiếm 0,63% nhưng khu vực HTX 

đã đóng góp vào tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân với mức đóng góp bình quân 

5,21%/năm (giai đoạn 2001-2020), thu hút số lượng lớn thành viên tham gia. 

 - Một số HTX hoạt động theo đúng bản chất tổ chức HTX, chú trọng hơn 

vào việc cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho kinh tế thành viên hoặc tạo việc làm 

cho thành viên trong HTX. Mô hình hoạt động có hiệu quả nhất hiện nay được 

đánh giá là hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân với tổng số 1.181 QTDND, hoạt động 

trên 57/63 tỉnh, thành phố với hơn 1,8 triệu thành viên. 

- Trình độ cán bộ quản lý HTX được nâng cao rõ rệt, đội ngũ cán bộ quản lý 

từng bước được trẻ hóa. Tính cuối năm 2021, tỷ lệ cán bộ đạt trình độ sơ, trung cấp 

trong tổng số cán bộ quản lý HTX chiếm 48,7% (tăng 20,84% so với cuối năm 

2001); tỷ lệ cán bộ đạt trình độ cao đẳng, đại học chiếm 22,7% (tăng 15,77% so 

với cuối năm 2001). 

d) Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, kết hợp với công tác phối hợp hiệu 

quả giữa Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, Liên 

minh HTX Việt nam ngày càng được nâng cao, góp phần thúc đẩy phát triển KTTT 

Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền địa phương có nhiều chủ trương, 

chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KTTT, HTX. Hệ thống Liên minh HTX Việt 

Nam đã được quan tâm, tạo điều kiện củng cố tổ chức, bộ máy và nguồn lực để 

triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được Đảng, 

Chính phủ giao. Liên minh HTX Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân 

dân đã phần nào thể hiện được vai trò quan trọng của mình đối với khu vực KTTT, 

HTX; góp phần thúc đẩy KTTT từng bước phát triển. 

1.2. Tồn tại, hạn chế 

Tuy có những chuyển biến tích cực, nhưng những chuyển biến đó vẫn chưa 

đủ mức để tạo nên bước ngoặt về chất lượng cho sự phát triển của KTTT, HTX; 

KTTT, HTX vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế, chưa thực sự trở thành 
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nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Một số mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đặt ra 

nhưng chưa đạt mục tiêu hoặc thực hiện chưa đầy đủ. 

- Tốc độ tăng trưởng khu vực KTTT thấp và tỷ trọng đóng góp vào GDP 

giảm liên tục, không đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra. 

Liên tục trong 20 năm qua, tốc độ tăng trưởng khu vực KTTT, HTX đạt thấp 

và có xu hướng giảm, chỉ bằng khoảng hơn ½ tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, 

cụ thể: năm 2003 là 4,92%, năm 2005 là 3,98%, năm 2010 là 3,32%, năm 2020 là 

2,4%. Đóng góp của KTTT vào GDP cả nước giảm liên tục từ 8,06% năm 2001, 

6,65% năm 2005, 3,99% năm 2010 và 3,62% năm 2020. Kết quả phát triển của khu 

vực KTTT so với mục tiêu đến 2010 mà Nghị quyết đề ra là "đưa KTTT thoát khỏi 

những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ngày càng cao, tiến tới 

tỷ có trọng ngày càng lớn trong GDP của nền kinh tế", là không đạt được. 

- Công tác nghiên cứu lý luận về HTX không có hệ thống, chưa có các tổ 

chức nghiên cứu, giảng dạy chuyên sâu về HTX; chưa đưa nội dung phát triển 

KTTT vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 

và dạy nghề như yêu cầu của Nghị quyết. 

- Nghị quyết đã yêu cầu có bộ máy quản lý chuyên trách thích hợp (các bộ 

có vụ, sở có phòng quản lý KTTT) để theo dõi, hướng dẫn thực hiện các chính sách, 

nghiệp vụ đối với khu vực KTTT, tuy nhiên cho đến nay, sau 20 năm thực hiện Nghị 

quyết, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước vẫn còn thiếu và yếu ở cả cấp trung ương 

và địa phương. Bộ máy quản lý nhà nước đối với KTTT từ trung ương đến tỉnh, 

huyện và xã về cơ bản chưa được kiện toàn về mọi mặt, chưa nắm chắc tình hình 

phát triển KTTT, chưa đủ năng lực tham mưu giúp Đảng, Nhà nước thực hiện hiệu 

quả quản lý nhà nước đối với KTTT. Sự yếu kém của bộ máy quản lý nhà nước về 

KTTT là nguyên nhân quan trọng làm cho các chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước không được triển khai trong thực tiễn. 

- Lý luận và nhận thức về KTTT tuy đã được phát triển một bước cơ bản so 

với giai đoạn trước khi có Nghị quyết nhưng vẫn còn một số nội dung chưa đủ rõ 

như phân biệt KTTT là một thành phần kinh tế, còn tổ chức kinh tế hợp tác (THT, 

HTX, LH HTX, liên đoàn HTX….) là hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc 

thành phần KTTT; vấn đề về sở hữu riêng của các thành viên và sở hữu chung của 

tập thể; mối quan hệ giữa tài sản thuộc sở hữu riêng khi đóng góp vào tập thể; vấn 

đề giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội trong phát triển HTX; vấn đề mở rộng 

các hình thức hợp tác mới (THT, liên đoàn HTX…); về vấn đề phục vụ cộng đồng 

của HTX...). Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức 

chưa đầy đủ, chưa thống nhất, thậm chí có nơi, có lúc chưa đúng về bản chất của 

tổ chức HTX, vai trò và tính tất yếu khách quan của thành phần KTTT trong nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Điều đó dẫn đến tình 

trạng buông lỏng quản lý hoặc can thiệp không đúng vào hoạt động và quan hệ nội 

bộ của HTX, chưa nhìn nhận HTX là tổ chức kinh tế tự chủ của người dân, vẫn 

xem HTX là công cụ của chính quyền địa phương trong các hoạt động hành chính 

và xã hội. Những can thiệp hành chính sai luật đã làm HTX mất tính chủ động, linh 
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hoạt trong sản xuất, dịch vụ, mở rộng những hoạt động sản xuất phục vụ thành 

viên, HTX không còn là tổ chức kinh tế tự chủ như yêu cầu của Nghị quyết. 

- Khung khổ pháp luật, chính sách về HTX còn nhiều bất cập, còn nhiều rào 

cản đối với sự phát triển đối với HTX. Khung pháp luật hiện hành chưa bao quát 

được sự phát triển sinh động của các loại hình kinh tế hợp tác (HTX sản xuất, HTX 

tiêu dùng) ở nước ta, chưa làm rõ được sự phát triển từ thấp đến cao của các tổ 

chức kinh tế hợp tác (THT, HTX, liên hiệp HTX, liên đoàn HTX), chưa khuyến 

khích mở rộng thu hút thành viên tùy theo nhu cầu vô cùng đa dạng của đối tượng 

tham gia (thành viên chính thức, thành viên dự bị), chưa xác định được cơ chế quản 

lý một cách minh bạch, bảo đảm sự bình đẳng, công bằng trong HTX….  

- Chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với HTX hiệu quả còn thấp, chưa đồng 

bộ, chưa nhất quán, chưa toàn diện, chậm triển khai thực hiện, chưa có tính khả thi 

cao và chưa tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Mặt khác, các chính sách này 

chưa có sự gắn kết với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác và chưa đưa 

vào một cách nhuần nhuyễn trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội của từng địa phương và của cả nước. 

- Đánh giá về hiệu quả và đóng góp của KTTT trong nền kinh tế còn chưa 

đầy đủ. Đóng góp của KTTT được thể hiện trên hai kênh: đóng góp của tổ chức 

kinh tế hợp tác và đóng góp của thành viên. Tuy nhiên hiện nay, mới chỉ tính được 

phần đóng góp riêng của HTX trong GDP, chưa tính đóng góp của THT và đóng 

góp của kinh tế thành viên. Việc thiếu sót trong tính toán về đóng góp của các tổ 

chức kinh tế hợp tác đã dẫn đến việc hạ thấp vai trò, vị trí của thành phần KTTT 

trong nền kinh tế của nước ta, chưa bố trí nguồn lực tương xứng để phát triển 

KTTT. 

- Nhiều HTX tổ chức và hoạt động chưa tuân thủ đầy đủ các qui định của 

Luật HTX; các quan hệ sở hữu, tổ chức quản lý, phân phối trong nhiều HTX còn 

biểu hiện xa rời bản chất và các giá trị của HTX. Một số HTX chuyển đổi còn hình 

thức, chưa đảm bảo đầy đủ yêu cầu của Luật HTX và đòi hỏi phát triển của HTX; 

các thành viên của HTX chuyển đổi khi tham gia HTX nhiều nơi không góp vốn 

mới, không hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình với HTX; thành viên tham 

gia HTX với ý thức trông chờ vào sự giúp đỡ của tập thể và Nhà nước; tình trạng 

không rõ ràng về quyền sở hữu tài sản của HTX còn khá phổ biến, nhất là các tài 

sản gắn với đất đai. Chính vì vậy, nhiều HTX không huy động được nguồn lực từ 

chính thành viên của mình; tính bền vững và ổn định trong tổ chức và hoạt động 

chưa cao; chưa thực hiện tốt chế độ hạch toán và báo cáo tài chính. 

- Các HTX chưa quan tâm đến củng cố theo chiều sâu, theo các nguyên tắc 

HTX, có những HTX được thành lập chủ yếu xuất phát từ nhu cầu pháp nhân để 

có tư cách hoạt động chứ chưa thực sự xuất phát từ yêu cầu sản xuất, đời sống cần 

phải hợp tác để tăng thêm sức mạnh; có những HTX hoạt động như doanh nghiệp, 

quyền quyết định do người góp vốn nhiều chi phối, mục đích chính là tìm kiếm lợi 

nhuận, ít coi trọng phần tích lũy tập thể để tăng cường nguồn lực cho HTX. Mặt 

khác, nhiều HTX lại được hình thành với mục đích hưởng lợi từ các chính sách của 
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Nhà nước, vì thế tuy có HTX nhưng thành viên không đóng góp xây dựng HTX, 

trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa biết cách để tổ chức và phát triển HTX 

của mình. 

- Nhiều HTX vẫn ở trong tình trạng khó khăn, năng lực nội tại của các HTX 

còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu. Số lượng HTX 

không hoạt động còn khá lớn, số HTX yếu kém giảm chậm, tỷ lệ HTX hoạt động 

sản xuất, kinh doanh có lãi tăng nhưng mức lãi thấp và không có khả năng tích lũy 

để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhất là các HTX trong lĩnh vực 

nông nghiệp. Nhiều HTX hoạt động cầm chừng, nguồn thu không đáng kể, không 

đủ chi phí cho bộ máy quản lý HTX hoạt động. Nhiều HTX còn lúng túng trong 

việc xác định phương hướng hoạt động, chưa xác định được rõ hướng phát triển 

trong bối cảnh hội nhập toàn cầu với sự cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. 

- Hoạt động của các HTX còn thiếu gắn bó với nhau, chưa có sự liên kết hệ 

thống cả về kinh tế, xã hội và tổ chức. Các hoạt động liên kết, liên doanh trong sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ giữa các HTX với nhau còn ít, nội dung hạn chế. Liên 

hiệp HTX có số lượng ít, tăng chậm, quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả, lúng 

túng trong tổ chức phương án sản xuất, kinh doanh, liên kết giữa các HTX thành 

viên với nhau và với liên hiệp chưa chặt chẽ; vai trò hỗ trợ HTX thành viên của 

liên hiệp HTX hạn chế; một số liên hiệp HTX không hoạt động, thậm chí có nguy 

cơ giải thể. Các tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức sự nghiệp và doanh nghiệp 

nhà nước liên kết với khu vực HTX còn ít. 

1.3. Nguyên nhân  

a) Nguyên nhân của những kết quả trên là do: 

- Tính đúng đắn của Nghị quyết số 13-NQ/TW. Nghị quyết ra đời đã có tác 

dụng nhiều mặt và trực tiếp đến củng cố, đổi mới và thúc đẩy HTX phát triển. Đặc 

biệt, Nghị quyết đã làm chuyển biến về nhận thức, định hướng được tư tưởng, qua 

đó hành động từ trong Đảng ra nhân dân có sự tập trung, thống nhất hơn trước đây. 

 - Một số cơ chế, chính sách của Trung ương và địa phương bắt đầu phát huy 

tác động đổi mới, phát triển HTX. 

- Các cấp uỷ các địa phương và các bộ, ngành Trung ương đã quan tâm hơn 

đến chỉ đạo và tổ chức triển khai công tác phát triển KTTT. Kinh nghiệm cho thấy, 

địa phương nào thường xuyên quan tâm chỉ đạo thì KTTT có điều kiện thuận lợi 

để phát triển. 

- Một bộ phận THT, HTX, LH HTX đã biết phát huy nội lực, tranh thủ các 

điều kiện để phát triển, đặc biệt là ở những cơ sở có đội ngũ cán bộ giỏi, tâm huyết 

với HTX. Thực tế cho thấy, nơi nào cán bộ quản lý HTX giỏi, tâm huyết, nơi đó 

HTX hoạt động có hiệu quả và thành viên gắn bó với HTX hơn. 

b) Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém là do: 

- Công tác nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của 

Đảng về KTTT, Luật HTX và các chính sách đối với HTX còn hình thức; chưa chú 

trọng tổ chức thông tin, phổ biến đến nhân dân. Các cơ quan thông tin đại chúng ở 
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Trung ương và địa phương chưa quan tâm đến phổ biến các chủ trương, đường lối, 

chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển KTTT. Nhiều cấp uỷ địa phương tuy có 

nghị quyết, chương trình hành động, nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Các 

cơ quan nhà nước, cơ quan hoạch định chính sách chưa đưa nội dung phát triển KTTT 

vào quá trình xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế 

– xã hội, phát triển vùng, địa bàn hoặc địa phương, thiếu các nguồn lực triển khai hỗ 

trợ KTTT. Đa số đảng viên, người lao động trong các HTX và hầu hết quần chúng 

nhân dân chưa quan tâm đến thành phần kinh tế này; một bộ phận còn mang nặng 

mặc cảm với HTX kiểu cũ, hoài nghi, thiếu tin tưởng vào sự phát triển của HTX 

kiểu mới. 

- Chưa quan tâm đầy đủ đến công tác tổng kết và xây dựng mô hình HTX phù 

hợp với điều kiện thực tế từng ngành, địa bàn hoặc lĩnh vực; công tác nghiên cứu lý 

luận, đúc rút kinh nghiệm trong nước, nước ngoài để vận dụng, xây dựng, phát triển 

KTTT chưa được chú trọng; việc nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả còn hạn 

chế. 

- Khung khổ pháp luật về HTX còn bất cập, một số quy định của Luật HTX 

chưa rõ. Hệ thống chính sách ban hành chậm, thiếu đồng bộ, nhất quán, chưa phù 

hợp với thực tế, một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ HTX không đi vào cuộc 

sống, khó thực hiện, nguồn lực thực hiện ít lại phân tán nên chính sách chưa có tác 

dụng cao để tạo điều kiện cho các HTX củng cố, phát triển. Các cơ quan ban hành 

chính sách chưa chủ động trong công tác rà soát, đánh giá hiệu quả, tính khả thi 

của các văn bản được ban hành đối với phát triển KTTT để kịp thời sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế. Sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước chưa đủ mạnh, chưa thúc đẩy 

KTTT phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm pháp luật trong 

phát triển KTTT không được làm thường xuyên, kịp thời, thiếu chế tài xử lý các 

trường hợp vi phạm.  

- Công tác quản lý nhà nước về KTTT yếu kém, bị buông lỏng, thiếu quan 

tâm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển KTTT, cũng như các giải pháp để 

thúc đẩy KTTT phát triển. Bộ máy quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương 

về KTTT vừa yếu, vừa thiếu, không thống nhất, còn chồng chéo, chưa đáp ứng 

được yêu cầu. Nhiều bộ ngành, địa phương chưa coi trọng đúng mức vai trò của 

bộ máy quản lý nhà nước về KTTT trong việc thực hiện các quy định pháp luật, 

chính sách hỗ trợ đối với KTTT. Công tác cán bộ về quản lý KTTT bị coi nhẹ. 

Chưa quan tâm đến công tác tổng kết và xây dựng mô hình HTX, hoạt động sản 

xuất kinh doanh có hiệu quả để phổ biến, nhân rộng. Nhiều cán bộ làm công tác 

quản lý, chuyên môn về KTTT nhưng lại không được đào tạo, thiếu hiểu biết về 

KTTT, năng lực, trình độ kém, thiếu ý thức, trách nhiệm trong công việc. 

- Năng lực nội tại của HTX còn thấp, quy mô hoạt động nhỏ bé, sức cạnh 

tranh yếu, phần lớn các HTX, nhất là các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp chưa có 

khả năng tích lũy để đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Một 

số còn có tâm lý ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Trình độ cán bộ quản lý 

của các HTX còn yếu kém, phần lớn chưa qua đào tạo cơ bản, chưa đáp ứng yêu 

cầu quản lý HTX trong cơ chế thị trường.  
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- Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các HTX của hệ thống Liên minh HTX còn hạn 

chế. Nguồn lực của Liên minh HTX về cán bộ, cơ sở vật chất còn yếu; cán bộ chất 

lượng chưa cao, thiếu ổn định, chưa thực sự yên tâm công tác, cán bộ địa phương 

không bố trí được ở đâu thì đưa sang Liên minh dẫn đến tâm lý không tốt trong cán 

bộ, đảng viên nên một bộ phận cán bộ có tâm lý tự ti, thiếu trách nhiệm đối với 

nhiệm vụ phát triển KTTT. Thực hiện một số nhiệm vụ của Liên minh HTX còn 

lẫn với nhiệm vụ quản lý nhà nước.  

- Thiếu sự phối hợp thường xuyên giữa các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể, Liên minh HTX Việt Nam trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Chưa 

huy động được sự tham gia tích cực của toàn dân và của cả hệ thống chính trị từ 

trong việc thúc đẩy KTTT phát triển. Do đó, hiệu quả của công tác tổ chức thực 

hiện Nghị quyết chưa đạt yêu cầu. 

Vì vậy, trong thời gian tới, một mặt phải tập trung củng cố phát triển HTX 

theo chiều sâu, đảm bảo các quy định của Luật HTX và xây dựng, nhân rộng các 

mô hình HTX mới tiêu biểu, mặt khác phải có biện pháp quyết liệt trong tổ chức 

bộ máy quản lý nhà nước về KTTT và triển khai chính sách đến được với các HTX, 

các thành viên thì mới tạo được những chuyển biến thực sự. 

2. Bài học kinh nghiệm 

Từ thực tế triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về KTTT 

và quá trình đổi mới, phát triển KTTT 20 năm qua, có thể rút ra các bài học kinh 

nghiệm: 

Một là: Thống nhất về tư tưởng, lý luận là tiền đề quan trọng dẫn tới sự 

thống nhất trong hành động, tạo điều kiện tập trung mọi nguồn lực để thực hiện 

các mục tiêu phát triển KTTT. Cần chú trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết 

thực tiễn đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng 

và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các ngành, lĩnh vực, tạo ra nhận thức 

đúng về vai trò, vị trí, sự cần thiết của phát triển KTTT đối với các cấp, các ngành 

và các tầng lớp nhân dân; đánh giá hiệu quả của KTTT phải toàn diện về kinh tế - 

chính trị - xã hội. Gắn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTTT với nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội ngành, lĩnh vực và của địa phương. Đặc biệt trong lĩnh vực nông 

nghiệp, phát triển HTX gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông 

thôn mới. Cần chú trọng công tác sơ, tổng kết và nhân rộng mô hình các HTX điển 

hình tiên tiến; xây dựng các mô hình HTX mới để rút kinh nghiệm và nhân rộng; 

xây dựng mô hình điểm để phát triển đa dạng các loại hình HTX phù hợp với điều 

kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội ở mỗi vùng. 

Hai là: Vai trò, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc 

biệt là người đứng đầu là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển KTTT. Xác định 

rõ trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các ngành, các cấp trong triển khai thực 

hiện Nghị quyết. Nơi nào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền 

thường xuyên, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các tổ chức 

KTTT thì nơi đó KTTT sẽ phát triển mạnh và có nhiều tổ chức KTTT hoạt động 

hiệu quả cao; tổ chức KTTT nơi đó sẽ quan tâm đến đầu tư phát triển các vấn đề 
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an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo nơi đó sẽ được thực hiện 

tốt. Nơi nào cấp uỷ xác định nhiệm vụ phát triển KTTT là một trong những nhiệm 

vụ trong nghị quyết của cấp mình, thì nơi đó sẽ tập hợp được sức mạnh của quần 

chúng và đảng viên tham gia phòng trào phát triển KTTT; địa phương nào quan 

tâm đến việc nhân rộng các mô hình KTTT điển hình tiên tiến và kịp thời biểu 

dương, khen thưởng các tổ chức KTTT, cá nhân đạt thành tích trong phong trào 

xây dựng và phát triển KTTT thì phong trào KTTT ở đó sẽ phát triển. Địa phương 

nào có đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, huyện và cấp xã ổn định thì phong 

trào KTTT ở địa phương đó phát triển.  

Ba là: Khung pháp lý minh bạch, thông thoáng sẽ tạo môi trường thuận lợi 

cho KTTT phát triển đúng hướng. Nhà nước bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm của HTX, không can thiệp vào công việc nội bộ của HTX.  Việc ban hành 

chính sách cần nêu rõ điều kiện, tiêu chí, nguồn lực, cách thức thực hiện để các 

HTX tiếp cận một cách công bằng. Cơ chế, chính sách của Nhà nước cần phải tập 

trung, sát với nhu cầu của HTX và phát huy được nhiều nguồn lực hỗ trợ HTX 

(ngân sách nhà nước, vốn góp của thành viên, tín dụng ngân hàng và nguồn lực xã 

hội). Phải coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các sai phạm trong việc thực 

hiện chính sách hỗ trợ phát triển KTTT. Quan tâm kiến tạo môi trường dân chủ, 

không gian đối thoại giữa chính quyền và người dân, tôn trọng nguyên tắc tự 

nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, kết hợp với tuyên truyền, vận động người dân 

tham gia HTX, giải tỏa tâm lý e ngại về mô hình HTX thời bao cấp. Xây dựng, ban 

hành và cụ thể hóa các cơ chế chính sách cụ thể, phù hợp nhu cầu, điều kiện từ địa 

phương; không chạy theo thành tích, số lượng, quan tâm đến lợi ích, nhu cầu của 

thành viên tham gia HTX. 

Bốn là: Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ là khâu then chốt để các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về KTTT đi vào thực tiễn. Bộ máy quản 

lý nhà nước về KTTT cần được quan tâm củng cố đủ năng lực thể chế và quản lý 

nhà nước theo kịp bối cảnh mới; bố trí, sử dụng cán bộ phải có năng lực, được đào 

tạo cơ bản và phải có tâm huyết, gắn bó với sự nghiệp phát triển KTTT. Cán bộ 

quản lý nhà nước cần được bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật thường xuyên các kiến 

thức, kinh nghiệm quản lý HTX trong và ngoài nước, đảm bảo có trình độ năng 

lực, khả năng tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong công 

tác định hướng, phát triển KTTT, HTX. 

Năm là: Phát triển HTX phải dựa vào nội lực của thành viên là chính. Đối 

với các HTX cần đảm bảo hài hòa lợi ích đa dạng của các thành viên; quản trị dân 

chủ, minh bạch; thực hiện đổi mới, sáng tạo và đầu tư công nghệ cao. Mỗi tổ chức 

KTTT, mỗi thành viên cần nỗ lực học hỏi, liên kết và hợp tác, tìm hướng đi mới 

hiệu quả phù hợp với bối cảnh mới. Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý của tổ chức 

KTTT cần tuân thủ đúng các nguyên tắc hoạt động: nguyên tắc tài chính, thực hiện 

công khai minh bạch, dân chủ sẽ tạo được lòng tin đối với thành viên và người lao 

động; tổ chức KTTT đó sẽ vận động được các pháp nhân, cá nhân có kinh nghiệm 

quản lý, điều hành, có tiềm lực tài chính tham gia thành viên; tổ chức đó sẽ phát 

triển. Những tổ chức KTTT có đội ngũ cán bộ giỏi, năng động, tâm huyết, nhiệt 



76 
 

 
 

tình; biết chủ động xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi sẽ 

phát huy được nội lực, huy động được vốn góp thành viên, tổ chức KTTT đó sẽ 

hoạt động hiệu quả. Trong quá trình hoạt động, các tổ chức kinh tế phải thường 

xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương; biết quan tâm, chủ động 

đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế thừa sẽ được hỗ trợ kịp thời, phát huy 

được những kết quả đã đạt được và phát triển bền vững. Tổ chức KTTT nào hoạt 

động hiệu quả, đời sống thành viên ngày càng được nâng lên, thì đó là biện pháp 

tuyên truyền vận động hiệu quả nhất để đông đảo nhân dân tham gia tổ chức mình. 

Tổ chức kinh tế nào có tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức KTTT đó sẽ hoạt động ổn 

định và phát triển bền vững. 

Sáu là: Phát huy vai trò phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hiệp 

hội và Liên minh HTX trong việc phát triển các loại hình KTTT. Liên minh HTX 

phải bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn của các thành viên; phát huy vai trò 

tư vấn, hỗ trợ, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các xã HTX; thực hiện 

tốt vai trò là cầu nối hữu hiệu giữa Nhà nước với KTTT; là kênh truyền tải những 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến các tổ chức KTTT và nhân dân, 

phản ánh kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của các thành phần 

KTTT đến Đảng, Nhà nước. Các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương phối 

hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, hàng năm phải có kế hoạch phát triển KTTT 

và phải xem phát triển KTTT là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng 

của đơn vị mình, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ KTTT 

theo đúng kế hoạch đã đề ra. 

Bảy là: Tôn trọng và nghiên cứu áp dụng phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam 

kinh nghiệm quốc tế trong phát triển HTX gần 250 năm qua, nhất là bản chất của 

tổ chức HTX, giá trị và các nguyên tắc HTX đã mang tính phổ biến, toàn cầu. Phát 

triển KTTT phải bám sát các quan điểm chỉ đạo được thể hiện trong Nghị quyết, 

vận dụng sáng tạo trong thực tế, phù hợp với đặc điểm và điều kiện cụ thể của từng 

ngành, lĩnh vực, địa phương; phải tôn trọng nguyên tắc hoạt động của tổ chức 

KTTT, bảo đảm tính phổ biến quốc tế và phù hợp với điều kiện của Việt Nam; bảo 

đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy vai trò làm chủ thực sự của thành 

viên, gắn bó chặt chẽ giữa quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của thành viên trong 

HTX. Định hướng phát triển KTTT phải gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương và phải trên cơ sở nắm bắt được các nhu cầu của xã hội, của 

người lao động, tổ chức, vận động xây dựng các mô hình THT, HTX mới thiết 

thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lấy lợi ích của các thành viên làm động 

lực chính để có sức thu hút lôi cuốn người lao động tham gia; hoạt động của các 

HTX phải thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Luật HTX.  
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Phần III 

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ 

PHÁT TRIỂN KTTT, HTX GIAI ĐOẠN TỚI 
 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA TRONG 

GIAI ĐOẠN TỚI 

1. Tình hình trong nước và thế giới 

1.1. Trong nước 

Sau 35 năm đổi mới, kinh tế nước ta có nhiều thay đổi tích cực, quá trình đô 

thị hóa nhanh diễn ra nhanh chóng, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Tuy 

nhiên, nền kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro; nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình và 

tụt hậu của nền kinh tế còn lớn. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh 

hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu; các nguồn tài nguyên ngày càng suy giảm; 

thiên tai, dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến phát triển kinh 

tế - xã hội. 

Việt Nam đang tham gia ngày càng sâu rộng vào tiến trình toàn cầu hóa và 

Hội nhập kinh tế quốc tế với các cam kết mở thị trường về thương mại hàng hóa, 

dịch vụ và đầu tư theo các hiệp định mậu dịch tự do song phương, khu vực. Ngoài 

việc là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ tháng 01/2007, đến 

nay nước ta đã tham gia 13 hiệp định Mậu dịch tự do, đặc biệt là đã ký kết Hiệp 

định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định 

Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu 

Âu (EVFTA và IPA). Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế theo những hiệp định 

Mậu dịch tự do, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra cho nước ta nhiều cơ 

hội cũng như thách thức. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ với các thành tựu 

mới của khoa học - công nghệ đã đưa nước ta thoát khỏi ngưỡng thu nhập thấp, 

nhưng lại đang rơi vào tình trạng bẫy thu nhập trung bình, nếu các loại hình tổ chức 

kinh tế, trong đó có HTX không tự chủ động thoát khỏi những cản trở và vướng 

mắc mang tính cố hữu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, như: phân tán, quy mô 

nhỏ, không liên kết, không ứng dụng các khoa học công nghệ tiên tiến... Đứng 

trước những cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới, các HTX, LHHTX phải nhận 

thức rõ và gắng sức vượt qua. Muốn vậy, các HTX, LHHTX cần tự chuyển biến 

mạnh mẽ về tư duy hoạt động theo hướng dựa vào khoa học - công nghệ hiện đại 

để phát triển; chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng của hoạt động, không chạy 

theo số lượng sản phẩm, dịch vụ với giá trị thấp. Bên cạnh đó, cùng với củng cố 

thị trường thành viên, HTX, LHHTX phát triển ra thị trường ngoài thành viên để 

tối đa hóa khả năng sản xuất kinh doanh của mình. Cùng với đó, HTX phải chú 

trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng năng suất lao động, tăng cường liên kết 

theo chuỗi giá trị…Từ đó bảo đảm cho HTX, LHHTX phát triển bền vững trong 

môi trường kinh tế thị trường.  
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Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, biến đổi khí hậu… 

ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, đứt gãy một số chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu 

vào và tiêu thụ đầu ra, trong đó, có các chuỗi cung ứng mà HTX, LHHTX tham 

gia. Tuy nhiên, bối cảnh này đồng thời tạo ra cơ hội cho HTX, LHHTX tự hoàn 

thiện mình, nếu HTX, LHHTX chủ động, sáng tạo và phát huy được bản chất nhân 

văn, bản chất cộng đồng, phát huy tính đoàn kết thành viên vì sự tồn tại và phát 

triển bền vững thì HTX, LHHTX sẽ vượt qua được các thách thức này. 

1.2. Thế giới 

Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn của tình hình thế giới và 

khu vực. Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh là xu thế bao trùm. Liên hợp quốc 

cam kết thực hiện Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030 có 

ảnh hưởng đến phương thức tăng trưởng và hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư 

trên thế giới trong những năm tới.  

Tình hình kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi, các nền kinh tế phát triển 

đang có dấu hiệu tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, một số khu vực trên thế giới xảy ra 

bất ổn về chính trị, khủng bố và tranh chấp lãnh thổ gia tăng, biến đổi khí hậu và 

môi trường bị tàn phá, đặc biệt là cuộc chiến thương mại giữa 2 nước lớn là Mỹ và 

Trung Quốc. Ở trong nước, với sự hội nhập kinh tế toàn diện, thu hút mạnh các 

dòng vốn FDI, Chính phủ vẫn kiên trì với mục tiêu tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi 

trường kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng, tiêu thụ sản phẩm an toàn, chất lượng của 

người dân ngày càng được nâng lên. Đây sẽ là cơ hội cũng là thách thức lớn đối 

với các doanh nghiệp, các HTX nói chung. 

Trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt, xu hướng chung 

của thế giới hướng đến sử dụng hàng hóa an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng 

cao, đặc biệt là hàng nông sản hữu cơ, đòi hỏi các HTX phải thích ứng với thị 

trường bằng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn.  

Thương mại điện tử được xem như một trong những giải pháp hiệu quả, bền 

vững để các HTX nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường cũng như tham 

gia vào các hoạt động kinh tế trước cách mạng công nghiệp 4.0. 

Biến đối khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội, đồng thời cũng là 

thách thức lớn cho các thành phần kinh tế trong đó có HTX, đòi hỏi các HTX phải 

năng động, sáng tạo, nắm bắt thông tin, tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến để 

áp dụng vào sản xuất, phù hợp với thực tế Việt Nam. 

1.3. Những cơ hội, thách thức đặt ra đối với phát triển KTTT 

-  Cơ hội: Các HTX có nhiều cơ hội được học hỏi, cọ xát và nâng cao năng 

lực; tiếp nhận công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý mới. Thu hút đầu tư nước 

ngoài, nhất là từ các đối tác lớn, có công nghệ nguồn. Mở rộng xuất khẩu, đặc biệt 

là xuất khẩu nông sản và nông sản chế biến. Hội nhập cũng tạo động lực thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từ đó nâng cao 

hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. 
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- Thách thức: Cạnh tranh hàng hóa sẽ diễn ra rất gay gắt, cả thị trường trong 

nước và quốc tế. Sản phẩm của Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay 

gắt của các sản phẩm mới, kể cả sản phẩm nội địa và đặc biệt là sự xâm lấn của thị 

trường nước ngoài sau khi các hàng rào thuế quan dần được xoá bỏ theo các thoả 

thuận thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia. Những thuận lợi của thời kỳ “cơ 

cấu dân số vàng” có thể sẽ không còn duy trì được lâu, kết hợp với cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 dẫn tới lợi thế lao động rẻ của nước ta sẽ không còn; lợi thế tài 

nguyên cũng đang giảm dần, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo là thách thức lớn thay 

thế nguồn lao động dồi dào trong xã hội, hàng triệu lao động có thể mất và phải 

chuyển đổi việc làm. 

Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ gia tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế quốc gia 

vào thị trường bên ngoài và, do vậy, khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước những 

biến động của thị trường quốc tế như cách cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hay 

nạn khủng bố,... Thách thức khi không thích ứng với tình hình mới và bị tụt hậu 

ngày càng xa hơn về công nghệ… 

Bên cạnh đó, trước sự phát triển không ngừng của đời sống, sản xuất, tốc độ 

gia tăng dân số, đô thị hóa mạnh mẽ và yêu cầu ngày càng cao về sản phẩm an 

toàn, chất lượng, an ninh lương thực, đã tạo sân chơi mới cho các HTX. Khu vực 

KTTT, HTX phải đối mặt và giải quyết có hiệu quả vấn đề về chất lượng và cạnh 

tranh. Hiện nay, sản phẩm nông nghiệp vẫn sản xuất nhỏ lẻ, nên khâu kiểm soát 

sau thu hoạch còn yếu, thông tin về thị trường không cập nhật, không đáp ứng các 

tiêu chuẩn để xuất khẩu đi nước ngoài. 

2. Những yêu cầu đặt ra và xu hướng mới phát triển KTTT 

Trong thời gian tới, các quốc gia tham gia ngày càng sâu vào mạng sản xuất 

và chuỗi giá trị toàn cầu, xuất hiện nhiều hình thức liên kết kinh tế mới, các định 

chế tài chính quốc tế, khu vực, các hiệp định song phương, đa phương thế hệ mới. 

Trong khi đó, Việt Nam sẽ phải thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng 

kinh tế ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do, hội nhập quốc 

tế với tầm mức sâu rộng hơn rất nhiều so với giai đoạn trước.  Yêu cầu sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm chất lượng, an toàn, đặc biệt là nông sản, thực phẩm là một xu 

hướng tất yếu, đòi hỏi các HTX phải hợp tác, liên kết sản xuất, thương mại, đẩy 

mạnh thực hiện liên kết ngang giữa những người sản xuất và liên kết dọc theo chuỗi 

giá trị sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm xuất khẩu. Trong liên kết phải lựa chọn các 

HTX có tính tương đồng trong tổ chức sản xuất cùng một loại sản phẩm hoặc HTX 

cung ứng những sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu sản xuất của 

thành viên. Xu hướng liên kết chính là xu hướng mới trong tổ chức sản xuất quy 

mô lớn, hiện đại mà thế giới đang thực hiện. 

Trong bối cảnh nước ta đang bước sang giai đoạn hội nhập kinh tế sâu rộng, 

khi một loạt các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực, những cơ hội 

về thương mại và thị trường ngày càng mở rộng cũng đi đôi với việc cạnh tranh 

ngày càng gay gắt hơn, nhất là đối với những hộ kinh doanh cá thể. Bài học thực 

tiễn thành công trong nước và ở các nước phát triển trên thế giới đều chỉ ra rằng 
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liên kết giữa các hộ kinh doanh nhỏ lẻ để xây dựng HTX và trên cơ sở đó dần hình 

thành các liên hiệp HTX là con đường phù hợp nhất, hiệu quả nhất để cải thiện 

cuộc sống của hàng triệu hộ nông dân. Nhờ tính kinh tế theo quy mô, HTX, liên 

hiệp HTX sẽ được tạo lập, nâng cao vị thế và sức mạnh cho người nông dân trong 

đàm phán hợp đồng và thiết lập quan hệ đối tác bình đẳng với các doanh nghiệp, 

tổ chức thuộc các thành phần kinh tế khác có nhiều lợi thế hơn về vốn, tri thức, 

thương hiệu và cả quan hệ trên thương trường. Tính bao trùm của HTX là then chốt 

để thúc đẩy và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Các HTX đã đóng góp cho 

phát triển bền vững và hòa nhập xã hội ở tất cả các quốc gia và cộng đồng. 

Tăng cường trao quyền cho phụ nữ trong các HTX để hướng tới bình đẳng 

giới, tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo; khẳng định dân chủ, tự nguyện là lý tưởng 

của HTX để xây dựng bình đẳng giới; HTX khuyến khích sự tham gia của phụ nữ 

vào thương lượng tập thể, sử dụng tài sản có hiệu quả, nhờ đó phụ nữ tiếp cận được 

với bảo trợ xã hội, nhà ở, y tế và chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tài chính thông qua 

HTX. 

Gắn phát triển HTX với các phong trào khởi nghiệp là xu hướng mới. HTX 

cần phát huy tinh thần khởi nghiệp, chú trọng đến các nhu cầu và xu hướng mới 

nổi từ đó tạo cơ hội việc làm trong khu vực KTTT. HTX nông nghiệp có vai trò và 

cơ hội hợp tác để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững; HTX là những tác 

nhân quan trọng trong việc chuyển đổi hệ thống lương thực bền vững; tăng sự liên 

kết giữa thành thị và nông thôn, tạo điều kiện tiếp cận thực phẩm an toàn, dinh 

dưỡng; tăng cường chuỗi sản xuất, phân phối lương thực tại địa phương. Chính 

sách thúc đẩy đa dạng hóa nông nghiệp, tập trung vào tăng thu nhập cho các hộ sản 

xuất nhỏ; có các chính sách, công nghệ và đầu tư để giảm thiểu và thích ứng với 

biến đổi khí hậu; chính sách bảo đảm an ninh lương thực, dinh dưỡng và phát triển 

nông nghiệp bền vững. HTX nông nghiệp giúp giảm bớt sự bất bình đẳng trong thu 

nhập, tạo việc làm; mang lại thu nhập cho những người nghèo nhất. HTX nông 

nghiệp cũng tăng cường tính dân chủ và tự nguyện của thành viên tham gia vào 

các tổ chức xã hội. Đồng thời trước yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình 

tăng trưởng, nhất là cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, 

cùng với những thành tựu cơ bản sau 20 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa 

IX), trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển HTX kiểu mới. 

II. QUAN ĐIỂM 

1- Tiếp tục khẳng định KTTT ngày càng phát triển là xu thế tất yếu; là thành 

phần kinh tế quan trọng cùng kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh 

tế quốc dân theo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội. Phát triển KTTT phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và phải xuất phát từ nhu cầu của thành viên, tôn trọng giá trị, nguyên tắc hoạt động 

của tổ chức HTX, phù hợp với điều kiện, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa 

phương và từng vùng. 

2- Phát triển KTTT với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là 

HTX, dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể. Đổi mới và nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động của các HTX, liên kết rộng rãi các hộ nông dân, 
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người lao động, các hộ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không 

giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn; bảo đảm lợi ích của thành viên. Khuyến 

khích phát triển HTX một cách vững chắc, hiệu quả, bảo đảm vai trò làm chủ thực 

sự của thành viên và hoạt động vì lợi ích của thành viên. 

3- Phát triển KTTT dựa trên cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

KTTT lấy lợi ích kinh tế là chính, bao gồm lợi ích của các thành viên và lợi ích tập 

thể, đồng thời coi trọng lợi ích xã hội của các thành viên; phân phối theo mức độ 

tham gia dịch vụ, theo lao động và theo vốn góp; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm, tự nguyện, bình đẳng cùng có lợi và quản lý dân chủ. 

4- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển KTTT phù hợp với thể 

chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có chính sách ưu tiên phát triển HTX 

hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên cơ sở bảo đảm quyền tự chủ của kinh tế 

hộ, trang trại, hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, trang trại phát triển, thúc đẩy phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, trật tự xã hội ở nông thôn. 

5- Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT là nhiệm vụ của cả 

hệ thống chính trị. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và 

coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Nhà nước tạo khung pháp 

luật, ban hành chính sách hỗ trợ, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, chính 

trị và xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh HTX 

Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển KTTT năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan 

trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản 

chất, các giá trị và nguyên tắc của KTTT, thu hút nông dân, hộ kinh tế cá thể, cá 

nhân và nhiều tổ chức tham gia KTTT, HTX; không ngừng nâng cao thu nhập và 

chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội cho các thành viên, cùng chia sẻ 

sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, tham gia mạnh mẽ vào sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã 

hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước. 

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, nhất 

là đối với HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp; củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình 

KTTT trên cả nước; đảm bảo các tổ chức KTTT ngày càng phát triển bền vững, 

đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh, chính trị, đặc biệt là vùng nông thôn; gắn 

phát triển KTTT với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ các HTX xây dựng và thực hiện mô hình liên 

kết chuỗi ở các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tạo điều kiện hỗ trợ cho HTX liên 

kết với nhau và liên kết với các thành phần kinh tế khác; hỗ trợ HTX mở rộng quy 

mô sản xuất kinh doanh, liên kết, hợp tác, sáp nhập thành HTX quy mô lớn; tập 

trung xây dựng một số mô hình điển hình tiên tiến, hiện đại để tạo điều kiện cho 

việc phổ biến, nhân rộng.  
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2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Về mục tiêu đến năm 2030 

- Về số lượng: Thành lập mới hàng năm ít nhất 2.000 HTX, 25 LH HTX và 

4.000 THT có đăng ký hoạt động. Đến năm 2030, thu hút khoảng 15% dân số tham 

gia các tổ chức kinh tế tập thể, tỷ trọng đóng góp trong GDP của KTTT (gồm THT, 

HTX, LHHTX, liên đoàn HTX… và thành viên của các tổ chức này) trên 20%. 

- Về chất lượng: Đảm bảo trên 90% Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động an 

toàn, hiệu quả, nợ xấu dưới mức quy định; trên 85% HTX lĩnh vực phi nông nghiệp 

hoạt động hiệu quả; trên 80% số HTX lĩnh vực nông nghiệp hoạt động hiệu quả, 

có tích lũy, trong đó có ít nhất 60% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp 

theo chuỗi giá trị. Không còn HTX khó khăn, vướng mắc trong giải thể. 

Có khoảng 10.000 HTX ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản 

xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi 

cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài. 

2.2. Về tầm nhìn đến năm 2045 

- Về số lượng: Tiếp tục duy trì ổn định số lượng HTX, LHHTX, THT đã có, 

mở rộng quy mô của các tổ chức KTTT. Đến năm 2045, thu hút tối thiểu 30% dân 

số tham gia các tổ chức KTTT, tỷ trọng đóng góp trong GDP của KTTT (gồm 

THT, HTX, LHHTX, liên đoàn HTX… và thành viên của các tổ chức này) trên 

30%. 

- Về chất lượng: Nâng cấp quy mô hoạt động của HTX, LH HTX, bảo đảm 

chất lượng hoạt động ngang tầm phong trào HTX các nước trong khu vực và trên 

thế giới. Các HTX đều áp dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

dịch vụ; 95% Quỹ TDND hoạt động an toàn, hiệu quả, nợ xấu dưới mức quy định; 

95% HTX lĩnh vực phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả; 90% số HTX lĩnh vực 

nông nghiệp hoạt động có lãi, có tích lũy, trong đó có 85% số HTX tham gia các 

chuỗi liên kết. Tổng kết, đánh giá và đẩy mạnh phát triển mô hình liên đoàn HTX, 

mô hình doanh nghiệp của HTX hoạt động trong lòng HTX. 

Có ít nhất 01 LH HTX hoặc Liên đoàn HTX nằm trong top 300 HTX lớn 

nhất toàn cầu do ICA công nhận. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Về thống nhất và nâng cao nhận thức về KTTT 

- Nhận thức rõ phát triển KTTT là yêu cầu và xu thế tất yếu khách quan trong 

quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

KTTT là hình thức liên kết tự nguyện của các cá nhân, pháp nhân nhằm kết hợp 

sức mạnh tập thể với sức mạnh của từng thành viên để giải quyết có hiệu quả hơn 

những vấn đề trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Phát triển KTTT theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, cụ thể như sau: 
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+ Phát triển KTTT không phải chỉ để giúp những người sản xuất nhỏ, hợp 

lại với nhau để tạo thành sức mạnh, có đủ sức cạnh tranh, chống lại sự chèn ép của 

các doanh nghiệp lớn, mà về lâu dài, Đảng và Nhà nước coi KTTT là bộ phận quan 

trọng cùng với kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân, 

đó cũng là nền tảng chính trị - xã hội của đất nước để đạt mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

+ Phát triển KTTT ở nước ta không chỉ nhằm mục tiêu kinh tế, mà còn có 

mục tiêu văn hóa, xã hội. Hợp tác với nhau để giúp nhau, tạo được sức mạnh trong 

sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập, khắc phục những 

khuyết tật của kinh tế thị trường, thực hiện việc làm giàu chính đáng đi đôi với xóa 

đói, giảm nghèo, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội. Các tổ chức kinh tế hợp tác 

không chỉ thực hiện các chức năng về kinh tế mà về lâu dài còn thực hiện các chính 

sách xã hội trên địa bàn, tuy không làm thay chức năng xã hội của các tổ chức khác. 

KTTT là cơ sở để đưa thói quen hợp tác trở thành văn hóa, bản sắc trong nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, khơi dậy ý chí tự cường dân 

tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 

hạnh phúc. Nhà nước thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 

cho cộng đồng dân cư thông qua các tổ chức kinh tế hợp tác. 

 + KTTT ở nước ta phát triển với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa 

dạng, từ thấp đến cao, nhiều cấp độ phù hợp với với trình độ của lực lượng sản 

xuất, nhu cầu và nguyện vọng của thành viên. Có hợp tác một khâu, có hợp tác 

nhiều khâu, có hợp tác giản đơn (không hình thành pháp nhân), có hợp tác chặt chẽ 

(hình thành pháp nhân); có hợp tác vừa góp vốn, góp sức; có hợp tác góp vốn, 

không góp sức; có hợp tác sản xuất tập trung, hoặc hợp tác chỉ cung cấp dịch vụ 

cho thành viên; có hợp tác trên phạm vi địa bàn hẹp, hoặc không giới hạn địa bàn 

hoạt động với quy mô to, nhỏ khác nhau, phù hợp với yêu cầu điều kiện của từng 

ngành, từng vùng khác nhau…  

- Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bản 

chất, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của HTX trong điều kiện mới cho 

cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và người dân; tránh 

tình trạng nhận thức không thống nhất, không đầy đủ, bị chi phối, ảnh hưởng bởi 

định kiến về mô hình HTX kiểu cũ; xác định rõ phát triển HTX là xu thế tất yếu 

trong chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, xem 

đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành; phát 

triển HTX nông nghiệp là nội hàm của cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn 

mới. 

- Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền phù hợp cho từng đối 

tượng để việc tuyên truyền thiết thực và hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú như: Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 

HTX, mở các chuyên mục về phát triển HTX trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, xây dựng các phim phóng sự, phim truyền hình về HTX, tổ chức triển lãm, 

hội chợ giới thiệu các sản phẩm của HTX, phát động phong trào thi đua trong các 

HTX. 
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- Kịp thời khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các mô hình HTX hoạt động 

hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đất nước. 

2. Về tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối 

hợp của các bộ ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT, 

HTX. 

Tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tích cực vào cuộc của cả 

hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao của các sở, ngành, địa 

phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Từng cán 

bộ, đảng viên xác định rõ vai trò trách nhiệm trong công tác lãnh đạo và tổ chức 

thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển KTTT, HTX, xem đây là nhiệm 

vụ quyết định sự phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của địa 

phương. Đưa nhiệm vụ phát triển HTX vào các chương trình, đề án, dự án, Kế 

hoạch của các bộ, ban ngành, địa phương chăm lo củng cố các HTX, tiếp tục phát 

triển tổ chức đảng, đoàn thể trong HTX theo quy định. 

3. Về hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để KTTT 

phát triển. 

Nhà nước tạo điều kiện, khuyến khích phát triển KTTT, các hình thức tổ 

chức kinh tế hợp tác trong tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế, xã hội trên cơ sở 

nhu cầu và tự nguyện của thành viên tham gia. Nhà nước quản lý các tổ chức kinh 

tế hợp tác thông qua luật pháp và cơ chế, chính sách, không can thiệp trực tiếp vào 

quá trình hoạt động của các tổ chức kinh tế hợp tác. 

Sửa đổi, bổ sung Luật HTX theo hướng: mở rộng phạm vi, đối tượng điều 

chỉnh bảo đảm bao quát đầy đủ các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác (THT, HTX, 

liên hiệp HTX...) đang hoạt động ở nước ta; giảm thiểu tối đa thủ tục thành lập, 

đăng ký; hoàn thiện các quy định về bản chất và nguyên tắc tổ chức, hoạt động; 

các quy định về phát triển thành viên, mở rộng thị trường, nâng cao khả năng thu 

hút vốn; các quy định về tăng tích lũy tài sản và quỹ không chia; các quy định về 

quản lý, điều hành của tổ chức kinh tế hợp tác; đồng thời có các quy định về nâng 

cao tính minh bạch trong quản trị, điều hành tạo niềm tin cho thành viên khi tham 

gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác. 

Sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển KTTT theo hướng 

coi các tổ chức kinh tế hợp tác là chủ thể phù hợp kết hợp giữa đóng góp của người 

dân (thông qua thành viên của tổ chức kinh tế hợp tác) và sự hỗ trợ của nhà nước, 

là phương thức để nhà nước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã 

hội tại địa bàn một cách minh bạch, hiệu quả. Các tổ chức kinh tế hợp tác, đặc biệt 

là những tổ chức thu hút đông đảo cộng đồng dân cư sinh sống và hoạt động trên 

địa bàn làm thành viên, thay mặt cộng đồng dân cư tiếp nhận sự hỗ trợ của nhà 

nước, có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả hỗ trợ của nhà nước cho cộng 

đồng dân cư theo đúng mục tiêu do nhà nước đặt ra, được cộng đồng dân cư giám 

sát và quản lý một cách dân chủ. Cần tách bạch rõ nhiệm vụ chính trị - xã hội do 

Nhà nước đặt hàng với hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế hợp tác. 

Tổ chức kinh tế hợp tác tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội theo cơ chế 
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Nhà nước đặt hàng – tổ chức kinh tế hợp tác thực hiện, xác định rõ giá thành, chi 

phí thực hiện, trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Chính quyền các cấp tuyệt đối 

không lợi dụng hỗ trợ của nhà nước để can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

của tổ chức kinh tế hợp tác. 

Để các tổ chức kinh tế hợp tác tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng thành viên, nhà nước 

có một số chính sách cụ thể như sau: 

3.1. Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

- Nghiên cứu đưa chương trình đào tạo về KTTT vào một số trường đại học, 

một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các thành phố lớn; hàng năm dành chỉ 

tiêu cử cán bộ trẻ đi đào tạo chính quy về KTTT tại một số quốc gia có phong trào 

HTX phát triển mạnh và có cơ sở đào tạo tốt; đưa nội dung KTTT giảng dạy chính 

thức tại các lớp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước cho cán bộ công 

chức. 

- Quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh các cán bộ chủ chốt của các tổ chức 

kinh tế hợp tác, như Chủ tịch hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng, Tổ trưởng THT ... và quy định lộ trình phải chuẩn 

hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt từ đó có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ 

này; hỗ trợ toàn bộ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với các cán bộ quản lý chưa 

đạt tiêu chuẩn chức danh vị trí đang đảm nhiệm. 

- Khuyến khích thu hút cán bộ quản lý và khoa học về công tác tại các tổ 

chức kinh tế hợp tác, nhà nước hỗ trợ trả lương cho cán bộ quản lý và khoa học 

được đào tạo chính quy tại các trường đại học kinh tế - kỹ thuật, được đại hội thành 

viên nhất trí nhận về công tác tại các tổ chức kinh tế hợp tác. 

3.2. Chính sách đất đai 

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế hợp tác tích 

tụ, tập trung đất đai để sản xuất, kinh doanh; đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp 

để hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp 

tập trung quy mô lớn. 

- Hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp, trong 

đó tính đến chỉ tiêu sử dụng đất để bố trí quỹ đất cụ thể đáp ứng cho việc cho thuế 

đất đối với các tổ chức kinh tế hợp tác. Ưu đãi về giá và thời gian cho thuê đất với 

đối với các tổ chức kinh tế hợp tác chuyển đổi và thành lập mới mà trước đó chưa 

được hỗ trợ về đất.  

3.3. Chính sách tài chính 

- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập phát sinh từ giao dịch 

giữa tổ chức kinh tế hợp tác và thành viên; ưu đãi thuế đối với phần thu nhập trích 

lập vào quỹ không chia phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng thành viên. 

- Hỗ trợ phí kiểm toán đối với các tổ chức kinh tế hợp tác. 
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3.4. Chính sách tín dụng 

- Các tổ chức kinh tế hợp tác được vay vốn bình đẳng như các tổ chức kinh 

tế khác, được thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay để vay vốn ngân hàng, 

được vay vốn bằng tín chấp và vay theo dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

- Nâng cao và phát huy vai trò của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX trong việc hỗ 

trợ các tổ chức kinh tế hợp tác vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu 

tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư. 

- Hướng dẫn thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ tại các tổ chức kinh tế hợp 

tác có đủ điều kiện. 

3.5. Chính sách khoa học - công nghệ 

- Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý và 

khoa học - kỹ thuật cho các tổ chức kinh tế hợp tác trên cơ sở nhu cầu và theo hợp 

đồng được kí kết với cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn. 

- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ dịch vụ chuyển giao thành 

tựu khoa học và công nghệ mới cho tổ chức kinh tế hợp tác; hướng dẫn việc các tổ 

chức kinh tế hợp tác có dự án ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ được 

vay vốn trung và dài hạn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ 

Phát triển khoa học công nghệ của các bộ, ngành, địa phương. 

3.6. Chính sách hỗ trợ về thông tin kinh tế, kỹ năng tiếp thị và nghiên 

cứu thị trường 

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát thị trường; 

xây dựng, đăng ký thương hiệu; đăng ký sản phẩm thương mại; tham gia hội chợ, 

triển lãm ở trong và ngoài nước; xây dựng cơ sở hạ tầng xúc tiến thương mại; xây 

dựng và ứng dụng thương mại điện tử, sàn giao dịch. 

3.7. Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

Tổ chức kinh tế hợp tác được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục lợi ích chung 

của cộng đồng thành viên hoặc là nơi tiếp nhận/triển khai các dự án đầu tư cơ sở 

hạ tầng của Nhà nước vì mục tiêu phát triển cộng đồng dân cư. Tổ chức kinh tế 

hợp tác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng các công trình được Nhà nước bàn giao 

và không ngừng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng được nhà nước hỗ trợ hoặc 

chuyển giao; giúp cộng đồng quản lý và khai thác hiệu quả các công trình được 

xây dựng trên cơ sở nguồn vốn đầu tư của nhà nước, kết hợp với sự đóng góp của 

cộng đồng thành viên. 

3.8. Chính sách bảo hiểm xã hội 

Thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với thành viên của các tổ chức kinh 

tế hợp tác và người lao động làm việc theo hợp đồng, hưởng tiền lương, tiền công 

quy định; các thành viên khác không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tạo 

điều kiện để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo nhu cầu. 
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4. Về kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về KTTT, liên 

minh HTX các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội liên quan đến KTTT 

- Tăng cường tính minh bạch trong quản lý nhà nước về KTTT, ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý, từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở 

dữ liệu quốc gia về KTTT, liên thông với hệ thống đăng ký kinh doanh và đăng ký 

thuế. 

- Chính phủ thống nhất thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với KTTT 

trong phạm vi cả nước. Đổi mới quản lý nhà nước về KTTT theo hướng: không tổ 

chức các đơn vị chuyên trách trực thuộc các bộ, ngành, địa phương; tập trung các 

nhiệm vụ về một đầu mối chuyên trách của Chính phủ để huy động các nguồn lực 

và triển khai trực tiếp các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với KTTT; xử lý dứt 

điểm những vấn đề còn tồn tại kéo dài của KTTT (công nợ, tài sản, đất đai…); chịu 

trách nhiệm quản lý, chuyển giao các công trình kết cấu hạ tầng và tài sản khác do 

nhà nước đầu tư hoặc chuyển giao cho các tổ chức kinh tế hợp tác; đại diện cho 

nhà nước đặt hàng các tổ chức kinh tế hợp tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị - 

xã hội vì mục tiêu phát triển cộng đồng trên địa bàn dân cư. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, 

được đào tạo bài bản về KTTT, có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực xây 

dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch để KTTT phát triển lành mạnh, đúng định hướng. 

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách 

nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức đối với việc chấp hành chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, kịp thời phát hiện 

và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

5. Về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức 

KTTT 

5.1. Giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng của KTTT 

- Tập trung giải quyết dứt điểm nợ tồn đọng kéo dài trong HTX (nợ nhà 

nước, nợ ngân hàng, nợ các tổ chức kinh tế khác, nợ thành viên, thành viên nợ 

HTX...) 

- Giải quyết rõ ràng, minh bạch các quan hệ về tài sản của HTX cũ, đặc biệt 

là những tài sản liên quan đến đất đai. 

5.2. Củng cố và đổi mới các tổ chức kinh tế hợp tác hiện có 

 - Đối với HTX, liên hiệp HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX: Nhà nước hỗ 

trợ, hướng dẫn HTX giải quyết các tồn tại, khó khăn cản trở HTX phát triển như 

vốn, tài sản...; đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý, chú trọng vào việc nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của thành viên theo 

các mô hình đa dạng; thực hiện hợp nhất, sáp nhập các HTX theo nhu cầu, nguyện 

vọng của thành viên thành HTX mới có quy mô lớn hơn cả về số lượng thành viên, 

vốn điều lệ và năng lực hoạt động. 
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 - Đối với HTX, liên hiệp HTX chưa chuyển đổi: 

 Trường hợp vì lý do khách quan như: chưa giải quyết xong tài sản , vốn quỹ, 

công nợ, hoặc vì lý do tổ chức cán bộ... mà chưa chuyển đổi được thì chính quyền 

địa phương hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết dứt điểm để HTX, liên hiệp HTX tiến 

hành chuyển đổi, đăng ký theo Luật. 

 Trường hợp không đủ điều kiện chuyển đổi thì xem xét cho giải thể, không 

để HTX, liên hiệp HTX tồn tại hình thức, không có tác dụng đối với phát triển kinh 

tế thành viên; mặt khác làm cản trở việc hình thành các tổ chức kinh tế hợp tác 

mới. Chính quyền địa phương hỗ trợ HTX, liên hiệp HTX tiến hành các thủ tục 

giải thể như kiểm kê, xử lý tài sản, giải quyết công nợ,… 

 - Đối với THT: nhà nước hỗ trợ THT trong việc tổ chức quản lý hoạt động, 

xử lý các tranh chấp trong nội bộ và giữa THT với các tổ chức kinh tế khác; khắc 

phục các hạn chế như không có điều lệ, quan hệ hợp tác lỏng lẻo, quy mô nhỏ, khả 

năng đáp ứng các yêu cầu dịch vụ cho thành viên... khuyến khích phát triển thành 

HTX. 

5.3. Mở rộng và hình thành các tổ chức kinh tế hợp tác mới 

- Tổ chức kinh tế hợp tác là tổ chức kinh tế của những cá nhân, pháp nhân 

có nhu cầu, tự nguyện lập ra và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình 

theo quy định của pháp luật. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào các hoạt động 

của tổ chức kinh tế hợp tác mà chỉ quản lý thông qua pháp luật và chính sách. Nhà 

nước tôn trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bản thân các tổ chức kinh tế 

hợp tác tránh tình trạng các tổ chức này hoạt động một cách thụ động, phụ thuộc 

vào sự chỉ đạo, lãnh đạo và sự hỗ trợ của Nhà nước, của các cấp chính quyền. 

- Tổ chức kinh tế hợp tác khi thành lập phải có điều lệ riêng, có phương án 

sản xuất kinh doanh rõ ràng. HTX, liên hiệp HTX phải đăng ký tại cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để được xác nhận có tư cách pháp nhân, THT phải chứng thực 

hợp đồng hợp tác tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các tổ chức kinh tế hợp tác 

hoạt động bình đẳng với các tổ chức kinh tế khác. 

 - Tổ chức kinh tế hợp tác được thành lập và giải thể (tự nguyện hoặc bắt 

buộc khi vi phạm pháp luật) dựa trên nhu cầu của thành viên phải được coi là hiện 

tượng bình thường, không nên quan niệm đã thành lập là tồn tại vĩnh viễn. Tổ chức 

kinh tế hợp tác được lập ra không bị giới hạn về địa giới hành chính, quy mô, trình 

độ; một cá nhân, pháp nhân có thể là thành viên của nhiều tổ chức kinh tế hợp tác 

(nếu điều lệ tổ chức không quy định khác) và có quyền rút khỏi tổ chức kinh tế hợp 

tác theo điều lệ. 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác phải dựa trên số 

lượng thành viên tham gia tổ chức và lợi ích tổ chức mang lại cho thành viên, mang 

lại cho cộng đồng xã hội; đánh giá toàn diện về mặt kinh tế - chính trị - xã hội. 

Đóng góp về mặt kinh tế của KTTT trong nền kinh tế quốc dân bao gồm đóng góp 

của các tổ chức kinh tế hợp tác (THT, HTX, liên hiệp HTX) và đóng góp của các 

thành viên (cá nhân, pháp nhân) trong tổ chức kinh tế hợp tác. Đóng góp về mặt xã 
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hội của KTTT thể hiện ở số lượng thành viên; số lượng việc làm, thu nhập bình 

quân của thành viên, lao động trong tổ chức…. 

- Phát huy tinh thần dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

thành viên trong các tổ chức kinh tế hợp tác; kết hợp động lực kinh tế với động lực 

tinh thần, khơi dậy phong trào quần chúng nhân dân tham gia kinh tế hợp tác. 

Khuyến khích việc mở rộng thành viên, đa dạng hóa các loại thành viên trong tổ 

chức kinh tế hợp tác tùy theo nhu cầu, khả năng đóng góp và mức độ tham gia. 

Thành viên tham gia tổ chức kinh tế hợp tác vẫn là những đơn vị kinh tế tự chủ, 

được hưởng đầy đủ quyền lợi và chịu trách nhiệm đối với phần đóng góp của mình 

theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức. Tổ chức kinh tế hợp tác ngày 

càng phát triển, mở rộng, dung nạp không chỉ những người nghèo mà cả những 

người giàu trong xã hội, những người có lòng nhân đạo cùng có chung mục đích, 

nhu cầu và thừa nhận tôn chỉ, mục đích của kinh tế hợp tác, tự nguyện tham gia, 

qua đó tạo thêm sức mạnh và đóng góp cho phát triển xã hội. 

- Khuyến khích việc tăng vốn góp và các nguồn vốn huy động từ thành viên 

để tăng nguồn vốn hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác, tăng vốn đầu tư phát 

triển, tăng tài sản và quỹ không chia trong tổ chức kinh tế hợp tác; thực hiện hoạt 

động tín dụng nội bộ, thành lập doanh nghiệp tại những tổ chức kinh tế hợp tác có 

đủ điều kiện; khuyến khích liên kết kinh tế giữa các tổ chức kinh tế hợp tác hoạt 

động trong cùng ngành, lĩnh vực, từng bước hình thành các liên đoàn kinh tế của 

các HTX hoạt động chuyên môn hóa cao trên một lĩnh vực cụ thể.  

- Tăng cường mối liên kết giữa tổ chức kinh tế hợp tác với các thành phần 

kinh tế khác trong đó đặc biệt là liên kết với kinh tế nhà nước. Các tổ chức kinh tế 

hợp tác cần được gắn với các hệ thống tổ chức kinh tế nhà nước như là đối tác sản 

xuất kinh doanh, cơ sở đại lý, là cầu nối chuyển giao các chính sách hỗ trợ về công 

nghệ, kỹ thuật, tín dụng ... của nhà nước đến cộng đồng thành viên. Doanh nghiệp 

nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế hợp tác hoạt động 

có hiệu quả; sớm khắc phục tình trạng cắt rời kinh tế nhà nước với KTTT. Ưu tiên 

các tổ chức kinh tế hợp tác tham gia mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp khi 

cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Ưu tiên chuyển giao doanh nghiệp nhà nước cho 

tập thể người lao động theo hình thức kinh tế hợp tác. Quá trình chuyển đổi cần 

được tiến hành theo đúng các thủ tục pháp lý, có các quy định thích hợp bảo đảm 

người lao động thực sự là đồng sở hữu doanh nghiệp, tham gia làm chủ trong quá 

trình quản lý doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển giao. 

6. Về xây dựng các mô hình KTTT kiểu mới phù hợp với bối cảnh cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập kinh tế quốc tế 

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới, dựa trên nhu cầu hợp 

tác tự nguyện của các thành viên, vì lợi ích của thành viên, HTX và cộng đồng. 

Chú trọng xây dựng các HTX kiểu mới ở các vùng có các sản phẩm có lợi thế cạnh 

tranh, sản xuất sản phẩm mang tính hàng hóa lớn, gắn với lợi thế lao động, thổ 

nhưỡng, tài nguyên bản địa. Xây dựng mô hình HTX chuyên ngành nhằm phát huy 

thế mạnh tiềm năng kinh tế của địa phương. 
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- Lựa chọn một số HTX có quy mô phù hợp để hỗ trợ xây dựng mô hình 

điểm về HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả, mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi 

liên kết với doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. 

Mô hình HTX tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao khả năng thích 

ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; Mô hình các THT, HTX 

ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm... 

- Tập trung xây dựng các mô hình HTX kiểu mới, ứng dụng công nghệ cao, 

công nghệ 4.0 gắn với liên kết theo chuỗi giá trị giữa các hộ nông dân với HTX, 

HTX với doanh nghiệp, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và sản phẩm 

chủ lực của địa phương. Từng bước thực hiện chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu 

cầu của thị trường và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm. 

- Thường xuyên tổng kết đánh giá một cách thực chất phong trào HTX hàng 

năm để tổ chức giới thiệu, nhân rộng những mô hình KTTT hiệu quả, thiết thực, 

điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng để chứng minh và làm đối chứng 

cho người dân hiểu được sự cần thiết và tính hiệu quả của các loại hình KTTT. 

Tăng cường hỗ trợ, vận động, thuyết phục người dân liên kết nhau phát triển nhiều 

mô hình HTX kiểu mới. 

7. Về tập trung nguồn lực, tăng đầu tư từ ngân sách nhà nước và huy 

động nguồn lực xã hội để hỗ trợ phát triển, nhân rộng các mô hình KTTT, 

HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, tại 

các vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi 

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước với KTTT, HTX; 

chú trọng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ HTX và cán bộ làm công tác quản lý 

nhà nước về KTTT, HTX. Tư vấn để các HTX đủ năng lực, điều kiện được tham 

gia thực hiện một số nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia và chương 

trình đầu tư công. Thực hiện tốt chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất 

lượng cao về làm việc tại các HTX. 

- Tập trung, dồn sức thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ hiện hành cho 

các tổ chức KTTT, nhất là loại hình KTTT hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công 

nghiệp, tiểu công nghiệp, thương mại - dịch vụ khu vực nông thôn được tiếp cận 

nguồn vốn tín dụng, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công 

nghệ, cung cấp thông tin thị trường; hỗ trợ, thúc đẩy liên kết chuỗi, ngành hàng, 

nhất là hàng nông sản, mở rộng thị trường và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao năng 

lực cạnh tranh cho các tổ chức KTTT,... đề xuất ưu tiên, tạo điều kiện, hỗ trợ cho 

các tổ chức KTTT tham gia các công trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở địa 

phương, tạo môi trường thuận lợi để KTTT phát triển. Đẩy mạnh hoạt động Quỹ 

trợ vốn phát triển HTX, quan tâm hỗ trợ nguồn vốn cho HTX hoạt động hiệu quả 

để bảo tồn và phát triển vốn. Đồng thời, nghiên cứu, đưa ra những kiến nghị điều 

chỉnh, bổ sung những chính sách không còn phù hợp với thực tiễn. 

- Thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các Chương trình, kế hoạch, đề án, 

cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển KTTT của Trung ương, của tỉnh; nhất là 
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Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông mới và giảm nghèo bền vững; 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn; Chương trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và 

thu hút vốn đầu tư của tỉnh; Chương trình hỗ trợ và phát triển KTTT, HTX giai 

đoạn 2021-2025. Nâng cao hiệu quả hoạt của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, tạo điều 

kiện cho các HTX tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. 

- Tranh thủ sự hỗ trợ của bộ, ngành Trung ương để mở rộng cơ hội hợp tác 

với các tổ chức quốc tế nhằm học hỏi, trao đổi, đón nhận những sẻ chia kinh 

nghiệm, kiến thức, các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, kêu gọi 

các nguồn vốn đầu tư để hỗ trợ phát triển KTTT, HTX, đặc biệt là trong lĩnh vực 

nông nghiệp. 

8. Về tư vấn, hỗ trợ các tổ chức KTTT ứng dụng thành tựu khoa học kỹ 

thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực cho khu vực KTTT, HTX, liên hiệp HTX 

- Xây dựng chuỗi giá trị liên kết giữa bốn nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà 

nông và HTX), trong đó nhà nước đóng vai trò liên kết, quản lý các thành phần 

trong chuỗi giá trị sản xuất, quản lý quy hoạch, dự báo nhu cầu và xu hướng tiêu 

dùng, hỗ trợ khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn 

với tiêu thụ theo chuỗi giá trị nông sản; phổ biến, nhân rộng mô hình HTX hoạt 

động hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ KTTT phát triển đồng 

bộ, vững chắc. 

9. Về hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm 

nông nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống của các liên hiệp 

HTX, HTX, THT, nông dân 

- Xây dựng, thiết kế bao bì, nhãn mác, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; 

tem truy suất nguồn gốc sản phẩm; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, 

đặc biệt trong Chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm”, từng bước đưa nông 

sản sạch vào siêu thị. 

- Tạo điều kiện và hỗ trợ hợp tác xã kinh phí tham gia các chương trình xúc 

tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; xây dựng kênh thông tin 

giá cả, dự báo thị trường về vật tư nông nghiệp, nông sản hàng hóa... trong và ngoài 

nước để các hợp tác xã kịp thời nắm bắt nhằm phát triển, đổi mới phương án sản 

xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả. 

- Tổ chức hệ thống thông tin về các thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản, 

góp phần định hướng sản xuất hàng hóa nông sản. Thực hiện việc hỗ trợ cung cấp 

thông tin về thị trường cho HTX để giúp chủ động trong sản xuất kinh doanh. 

- Hỗ trợ các HTX tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, trưng bày 

sản phẩm tại các Hội chợ triển lãm; Hội nghị kết nối cung - cầu hàng hóa; xây dựng 

và phát triển nhãn hiệu hàng hóa; quảng bá thông tin, hình ảnh sản phẩm, ngành 

nghề, dịch vụ HTX trên website, Sàn Giao dịch Thương mại điện tử. 
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- Hỗ trợ hàng nông sản sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và 

các tiêu chuẩn khác tham gia kết nối vào hệ thống phân phối hiện đại, các siêu thị 

trên địa bàn tỉnh, thành phố, các hệ thống chợ truyền thống. 

10. Về bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với 

biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội 

thông qua mô hình KTTT 

- Nâng cao nhận thức, hiểu biết của hợp tác xã về thích ứng với biến đổi khí 

hậu như cung cấp thông tin cho cán bộ và thành viên hợp tác xã về tình hình biến 

đổi khí hậu, thời tiết, nước biển dâng, xâm nhập mặn, chất lượng nguồn nước tưới 

(độ mặn, độ phèn), dự báo tình hình mưa, hạn hán, nắng nóng,…., tác động của 

biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp, tài nguyên đất, nước và môi trường. 

- Xây dựng mô hình điển hình hợp tác xã áp dụng các biện pháp thích ứng 

với biến đổi khí hậu trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp thông qua việc ứng 

dụng hệ thống quan chắc và cảnh báo môi trường nước tưới ở các cửa sông, cửa 

kênh rạch nhằm theo dõi xâm nhập mặn, mức độ mặn và thông báo cho người dân; 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; cơ cấu luân canh; thời vụ sản xuất để thích 

ứng với xâm nhập mặn, hạn hán, thiếu nước ngọt và lũ lụt; sử dụng vật tư (phân 

bón), giống cây trồng, giống vật nuôi có tính chống chịu cao với hạn hán, nhiễm 

mặn hoặc thuận lợi cho chuyển đổi thời vụ sản xuất, luân canh cây trồng vật nuôi; 

áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt, tiêu chuẩn sản xuất có chứng nhận 

(GAP); mô hình sản xuất thông minh với biến đổi khí hậu (CSA). 

- Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh trong sản xuất theo hướng 

thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ít 

chất thải và khí cacbon thấp phù hợp với điều kiện của địa phương như: tưới nước 

tiết kiệm; giảm sát mực nước, chất lượng nước tưới và điều khiển tưới tự động; san 

phẳng đồng ruộng bằng tia lazer; phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay 

không người lái (drone); nhà màng, nhà kính; các công nghệ cao khác. Xây dựng 

các công trình hạ tầng quy mô nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với 

biến đổi khí hậu như: hồ, ao tích trữ nước ngọt trong vườn cây. 

- Áp dụng biện pháp quản lý, sử dụng đất thích hợp để giảm thiểu, cải thiện 

tình trạng thoái hóa đất. Hạn chế việc sử dụng chất hóa học trong sản xuất nông 

nghiệp, mạnh dạn chuyển dần sang nông nghiệp theo công nghệ sinh học và giám 

sát chặt chẽ việc sử dụng chất thải công nghiệp độc hại trước khi thải ra môi trường 

để không ảnh hưởng tới môi trường đất và môi trường sống của nhân dân. Sử dụng 

đất trong các hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng phải có 

phương án an toàn về môi trường, khi kết thúc hoạt động khai thác phải có kế hoạch 

phục hồi hiện trạng bề mặt sử dụng đất ban đầu; khuyến khích và có chính sách ưu 

đãi cho các dự án áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn và áp dụng ISO 14.000 

trong quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

11. Về tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển KTTT 

- Đẩy mạnh các hình thức hợp tác quốc tế trong phát triển KTTT nhất là 

trong việc tiếp thu kinh nghiệm tốt của các nước, vùng lãnh thổ có phong trào HTX 
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mạnh. Tiếp thu các hỗ trợ kỹ thuật phát triển trong việc thành lập và nâng cao năng 

lực HTX. Thành lập và nâng cao năng lực cơ cấu trợ giúp tổ chức KTTT.  

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế như Liên minh HTX quốc tế 

(ICA), các tổ chức HTX các nước, các tổ chức đại diện và hỗ trợ HTX các nước 

để học tập kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, thiết bị, máy 

móc, liên kết và mở rộng thị trường. 

- Chủ trì, tham gia các hội nghị quốc tế về HTX. Thành lập Diễn đàn các tổ 

chức quốc tế để hỗ trợ khu vực HTX. Trên cơ sở Diễn đàn, tùy theo thế mạnh và 

định hướng hỗ trợ của từng tổ chức để kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ các HTX 

và thực hiện các dự án hỗ trợ HTX. 

12. Về vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân 

dân, hội, hiệp hội và trách nhiệm của Liên minh HTX các cấp trong phát triển 

KTTT, HTX 

- Thành viên của các tổ chức kinh tế hợp tác đồng thời cũng là đoàn viên, 

hội viên trong các tổ chức, đoàn thể. Trước hết cần tuyên truyền ý thức tự giác làm 

chủ trong tổ chức kinh tế hợp tác cho mỗi thành viên. Mặt trận và các tổ chức, đoàn 

thể cần làm cho mọi người đều tâm huyết, suy nghĩ và lao động sáng tạo trong tổ 

chức kinh tế hợp tác. 

- Đối với các tổ chức kinh tế hợp tác có số lượng thành viên lớn, có các tổ 

chức đoàn thể trong tổ chức kinh tế hợp tác, cần xây dựng các tổ chức đoàn thể 

vững mạnh, vừa là chỗ dựa, vừa là tổ chức phối hợp, sát cánh cùng Hội đồng quản 

trị, Ban Giám đốc xây dựng tổ chức kinh tế hợp tác phát triển vững mạnh. 

- Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thành viên của Mặt trận tuyên truyền 

vận động các hộ gia đình, kinh tế cá thể, kinh tế tư nhân, người lao động tham gia 

các tổ chức kinh tế hợp tác giúp nhau vươn lên, khai thác nguồn lực, tổ chức sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, 

xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác, khi có 

những vi phạm, sai trái ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức kinh tế hợp tác nói 

chung, thành viên nói riêng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nắm bắt, phát hiện, 

lên tiếng bảo về quyền lợi chính đáng của họ; đề xuất, kiến nghị với các cơ quan 

chức năng giải quyết theo đúng pháp luật, có lý, có tình. 

- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần nắm chắc chủ trương và các quan 

điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về KTTT để phối hợp tổ chức 

vận động và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, góp phần đưa Nghị quyết vào 

cuộc sống. 

- Mở rộng và tăng cường hoạt động của hệ thống liên minh HTX, bao gồm 

liên minh theo ngành nghề (liên đoàn HTX) và liên minh của tất cả các tổ chức 

kinh tế hợp tác thuộc các ngành kinh tế được tổ chức ở cấp Trung ương và cấp tỉnh. 

Liên minh HTX là tổ chức hội do các tổ chức kinh tế hợp tác tự nguyện thành lập, 

có chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức kinh tế hợp 

tác; tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác; tư vấn, cung cấp dịch vụ và 
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hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển; tham gia xây dựng chính sách, 

pháp luật về KTTT; đại diện cho tổ chức kinh tế hợp tác trong quan hệ hoạt động 

phối hợp giữa các thành viên trong và nghoài nước theo quy định của pháp luật. 
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Phần IV 

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Ban chấp hành Trung ương 

Kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết mới về phát 

triển KTTT, HTX trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 

ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX 

về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT và trên cơ sở bổ sung, 

sửa đổi các nội dung cho phù hợp với thực tiễn, điều chỉnh bổ sung các chính sách 

mới để khuyến khích và hỗ trợ mạnh mẽ hơn đối với KTTT trong thời gian tới. 

2. Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

- Kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực 

hiện Nghị quyết về phát triển KTTT. Bố trí một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực 

tiếp theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTTT. 

- Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, 

giáo dục, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các 

tầng lớp nhân dân về chủ trương phát triển KTTT của Đảng, Nhà nước; quan tâm 

bố trí nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KTTT. 

3. Đảng đoàn Quốc hội 

- Kiến nghị Đảng đoàn Quốc hội nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật HTX 

2012 cho phù hợp bối cảnh hội nhập sâu rộng kinh tế thế giới, phù hợp với tình 

hình và điều kiện phát triển mới. 

- Bố trí ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm hỗ trợ phát triển KTTT 

được ghi thành khoản mục riêng trong dự toán ngân sách nhà nước, tạo điều kiện 

thuận lợi cho phân bổ và tập trung nguồn lực cho phát triển KTTT. 

- Tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết; ban 

hành Nghị quyết riêng phát triển các loại hình kinh tế hợp tác. 

4. Ban cán sự Đảng Chính phủ, các Bộ, ngành 

a) Chính phủ:  

- Nghiên cứu, tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước đối với KTTT tập trung, 

thống nhất từ Trung ương đến địa phương. 

- Sửa đổi bổ sung Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính 

phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn. Lý do, Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp nhận ưu đãi và hỗ 

trợ là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và 

không có áp dụng cho các HTX, LHHTX. 

- Xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ HTX thực hiện “kiểm toán kết 

hợp tư vấn phát triển HTX” từng năm đối với tất cả các HTX sau chuyển đổi về tổ 

chức và hoạt động theo Luật HTX mới. 
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- Chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan, UBND các tỉnh, thành phố ban hành sớm 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể nhằm thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị 

quyết 42/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của TCTD tạo hành lang pháp lý thuận 

lợi hỗ trợ các tổ chức tín dụng triển khai hiệu quả Nghị quyết 42. 

- Nghiên cứu, thống kê chính xác giá trị gia tăng của THT, HTX, LH HTX 

và các thành viên đóng góp vào GDP, làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược và 

hoạch định chính sách phát triển KTTT. 

- Ban hành tiêu chí xác định HTX thuộc các lĩnh vực nông nghiệp và phi 

nông nghiệp. 

b) Các Bộ, ngành:  

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư:  

+ Hướng dẫn quy định việc xử lý các nội dung để đồng nhất cấu trúc vốn, 

cơ cấu tổ chức quản lý và quy chế thành viên đối với trường hợp HTX có nhu cầu 

đăng ký chuyển sang loại hình doanh nghiệp mà không thực hiện giải thể hay chấm 

dứt hoạt động của HTX (không thay đổi pháp nhân, được kế thừa mã số thuế, kế 

thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp, có trách nhiệm đối với các hợp đồng 

liên doanh, liên kết, góp vốn, hợp đồng lao động, công nợ, tài sản và các nghĩa vụ 

tài chính của HTX) để địa phương, HTX chủ động trong quá trình thực hiện, đảm 

bảo quyền lợi của các HTX tiếp tục hoạt động cho đến khi hành lang pháp lý cho 

phép chuyển đổi. 

+ Thống nhất 02 văn bản hướng dẫn phân loại, đánh giá HTX (Thông tư 

01/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 09/2017/TT-

BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhằm giúp địa phương 

thuận lợi trong việc hướng dẫn, triển khai thực hiện để đạt hiệu quả. 

- Kiến nghị Bộ Tài chính:  

+ Nghiên cứu tham mưu Chính phủ xem xét áp dụng mức thuế VAT bằng 

0% đối với sản phẩm giao dịch giữa các HTX; chỉ đạo các địa phương thực hiện 

đúng chính sách ưu đãi giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với HTX nông nghiệp 

được quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và 

điểm 3 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế 

thu nhập doanh nghiệp. 

+ Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí của Chương trình 

hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 

13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

+ Ban hành đồng bộ, đầy đủ các văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ, ưu 

đãi đối với HTX, đặc biệt hỗ trợ phát triển HTX tham gia xây dựng nông thôn mới 

và tái cơ cấu nông nghiệp. 

+ Hỗ trợ các địa phương xây dựng các vùng nguyên liệu sản xuất sạch, an 

toàn trên các cây trồng, vật nuôi chủ lực. 
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+ Hỗ trợ các địa phương xây dựng các mô hình HTX nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, hữu cơ gắn sản xuất với chế biến và tiêu 

thụ sản phẩm. 

- Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

bổ sung hướng dẫn quy định đối với các trường cao đẳng, đại học, trường dạy nghề 

bổ sung, tăng cường tiết học hướng dẫn, giới thiệu Luật HTX hiện hành và mô hình 

HTX kiểu mới đối với học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức và định hướng 

nghề nghiệp tương lai. 

- Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải: hướng dẫn, hỗ trợ chính sách, tài chính, 

kỹ thuật cho các HTX vận tải ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý hoạt 

động sản xuất kinh doanh trong thời đại hội nhập, cách mạng công nghệ 4.0. 

- Kiến nghị Bộ Công Thương và Bộ Khoa học công nghệ nghiên cứu, ban 

hành cơ chế, chính sách cụ thể về xúc tiến thương mại và ứng dụng công nghệ dành 

cho đối tượng là HTX để bảo đảm sự bình đẳng giữa các đối tượng hưởng thụ. 

- Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:  

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để sản 

xuất, kinh doanh. 

+ Mô hình KTTT, HTX dịch vụ vận tải là mô hình đặc thù, trong khi lĩnh 

vực kinh doanh vận tải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đề nghị xem xét 

quy định điều kiện vay vốn, phù hợp với mô hình KTTT, HTX dịch vụ hỗ trợ vận 

tải. 

+ Tổ chức sơ kết, đánh giá hoạt động tín dụng nội bộ của hợp tác xã để ban 

hành khung pháp lý về tín dụng nội bộ cho hợp tác xã nông nghiệp tổ chức hoạt 

động. 

- Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác phổ biến, 

tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật về KTTT trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

5. Các Ban Đảng ở Trung ương 

- Kiến nghị Ban Kinh tế Trung ương: Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới, 

nâng cao hiệu quả KTTT trong hệ thống chính trị cả nước. 

- Kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương: Quan tâm chỉ đạo các trường Đại 

học, Cao đẳng, trường Chính trị có chương trình giảng dạy về KTTT, HTX; chỉ 

đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về vai trò, vị trí, bản 

chất, giá trị, nguyên tắc hoạt động và những đóng góp của HTX kiểu mới. 

6. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng đoàn Liên minh HTX 

Việt Nam và các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và lựa chọn những nội dung 

thiết thực để khích lệ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát triển KTTT, HTX. 
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- Hướng dẫn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể phối 

hợp với cơ quan nhà nước cùng cấp tăng cường tuyên truyền, vận động và lựa chọn 

những nội dung thiết thực để khích lệ, động viên nhân dân tích cực tham gia phát 

triển KTTT, HTX. 

- Tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật về Luật HTX và các 

chính sách hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX. 

- Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân điển hình 

tiên tiến trong phát triển KTTT, HTX. 

- Đề nghị Liên minh HTX Việt Nam: 

+ Tập trung tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, thành viên, 

người lao động trong toàn hệ thống trên cơ sở đổi mới phương thức hoạt động cơ 

cấu lại hệ thống các trường đào tạo, các trung tâm sẵn có của Liên minh HTX Việt 

Nam để hỗ trợ HTX phù hợp với điều kiện và tình hình mới. 

+ Có hướng dẫn mẫu Hợp đồng dịch vụ giữa HTX và thành viên, quy định 

chế tài mối quan hệ giữa HTX và thành viên. 

7. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương  

- Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc củng 

cố và phát triển KTTT, HTX; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về KTTT 

và các chính sách hỗ trợ KTTT, HTX. Tiếp tục triển khai tổ chức học tập, quán 

triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của nhà nước về KTTT đổi mới bằng nhiều hình đa dạng, phong phú, hiệu quả; chỉ 

đạo, chấn chỉnh việc thành lập HTX để đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới (đảm 

bảo điều kiện thành lập HTX theo quy định của pháp luật, nếu chưa đủ điều kiện 

thì không cấp giấy chứng nhận đăng ký); xem xét hỗ trợ những HTX điển hình để 

nhân rộng mô hình; chú ý củng cố, sắp xếp những HTX còn manh mún, nhỏ lẻ; 

giải thể Liên hiệp HTX, HTX không còn hoạt động hoặc tạm ngưng hoạt động quá 

lâu theo quy định của pháp luật. 

- Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, bố trí ngân sách cấp bổ sung vốn 

điều lệ cho các Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX địa phương, bảo đảm hoạt động tự chủ 

và có hiệu quả; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ 

đạo đổi mới, phát triển KTTT cấp tỉnh và huyện. 

- Chỉ đạo các sở ngành phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hoạt động của các HTX 

theo quy định; củng cố những HTX yếu, giải thể những HTX chuyển đổi, hoạt 

động hình thức. Tăng cường phối hợp giữa các sở ngành, địa phương, Liên minh 

HTX; xây dựng mô hình HTX kiểu mới quy mô lớn, liên kết sản xuất gắn với tiêu 

thụ theo chuỗi giá trị nông sản thông qua hợp đồng kinh tế; việc phổ biến, nhân 

rộng mô hình HTX hoạt động hiệu quả; tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt 

động HTX, làng nghề để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ KTTT phát 

triển đồng bộ, vững chắc. Chỉ đạo cơ quan truyền hình, phát thanh, báo chí tăng 

cường phát hành các chuyên mục, chuyên trang định kỳ về KTTT, HTX. 



Tỉnh ủy
Hội đồng 
nhân dân

Ủy ban 
nhân dân

Huyện ủy
Hội đồng 
nhân dân

Ủy ban 
nhân dân

1 Nghị quyết 49 223 0 55 36 0
2 Chỉ thị 32 0 46 20 0 2
3 Chương trình hành động 62 1 27 67 3 28
4 Hướng dẫn 3 1 17 9 0 94
5 Kế hoạch 61 11 637 39 0 745
6 Quyết định 17 1 1049 32 3 550
7 Các văn bản khác (nếu có) 145 2 818 10 0 1155

Phụ lục I
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG VĂN BẢN CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ BAN HÀNH ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC 

HIỆN NGHỊ QUYẾT 13-NQ/TW

TT Loại văn bản

Cấp tỉnh Cấp huyện/thị xã/thành phố

(Ban hành kèm theo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT)



STT Tên văn bản, số ký hiệu Cơ quan ban hành Năm ban hành 

A Các văn bản chỉ đạo của Đảng

1

Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị
lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa
IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu
quả kinh tế tập thể

Ban chấp hành 
Trung ương Đảng

2002

2

Quy định số 164-QĐ/TW ngày 15/4/2006 của Ban
Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của
đảng bộ, chi bộ cơ sở trong hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã

Ban chấp hành 
Trung ương Đảng

2006

3

Kết luận số 08-KL/TW ngày 14/12/2006 của Ban
Bí thư về tình hình 5 năm thực hiện NQTW 5 khóa
IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu
quả KTTT

Ban Bí thư 2006

4

Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 về tăng
cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát
triển và nâng cao hiệu quả KTTT

Ban Bí thư 2008

B

Các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương
trực tiếp triển khai thi hành Luật HTX năm
2012 (quy định riêng cho đối tượng HTX)

I Văn bản Luật

1

Luật Hợp tác xã năm 2003 số 10/2003/QH12 đã
được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm
2003, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2004 (Bộ
Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo).

Quốc hội 2003

II Nghị định của Chính phủ

1

Nghị định số 177/2004/NĐ-CP, ngày 12/10/2004
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp
tác xã năm 2003 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì
soạn thảo)

Chính phủ 2004

2

Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 về
việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ
hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn
thảo)

Chính phủ 2005

3
Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về
đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và
Đầu tư chủ trì soạn thảo)

Chính phủ 2005

Phụ lục II
CÁC VĂN BẢN VỀ KINH TẾ TẬP THỂ

(Ban hành kèm theo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT)

GIAI ĐOẠN 2002-2011



4

Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về
một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển
hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn
thảo)

Chính phủ 2005

5

Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt
động của QTDND (Ngân hàng Nhà nước VN chủ
trì soạn thảo)

Chính phủ 2005

6

Nghị định số 94/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 về
giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh
nghiệp và hợp tác xã bị phá sản (Bộ Lao động -
Thương Binh Xã hội chủ trì soạn thảo)

Chính phủ 2005

7

Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007
của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp
tác (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ
trì soạn thảo).

Chính phủ 2007

III Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1

Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002 về
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành
Trung ương Đảng Khóa IX (Văn phòng Chính phủ
chủ trì soạn thảo).

Thủ tướng Chính 
phủ

2002

2

Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 05/11/2003 của
Chính phủ về xử lý nợ tồn đọng của các hợp tác xã
phi nông nghiệp. (Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo).

Thủ tướng Chính 
phủ

2003

3

Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg, ngày 03/10/2003 của
Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thúc đẩy việc thực
hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về kinh tế
tập thể (Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo).

Thủ tướng Chính 
phủ

2003

4

Quyết định số 782/QĐ-TTg, ngày 8/7/2004 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ kinh phí
thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác
xã năm 2004 - gọi là “Đề án Đào tạo ba chức danh”
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo)

Thủ tướng Chính 
phủ

2004

5
Quyết định số 74/2004/QĐ-TTg ngày 4/5/2004 của
Thủ tướng Chính phủ về thành lập Vụ Hợp tác xã
thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng Chính 
phủ

2004

6
Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg ngày 11/4/2005
của Thủ tướng Chính phủ công nhận điều lệ của
Liên minh HTX Việt Nam

Thủ tướng Chính 
phủ

2005

7

Quyết định số 272/2005/QĐ-TTg, ngày 31/10/2005
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế
hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 -
2010) (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo)

Thủ tướng Chính 
phủ

2005



8

Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg, ngày 27/10/2006
của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ
Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (Bộ Tài chính chủ trì
soạn thảo).

Thủ tướng Chính 
phủ

2006

9

Quyết định số 1252 /QĐ-TTg ngày 18/9/2007 của
Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ ngân sách
Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện
xóa nợ đọng của các hợp tác xã (Bộ Tài chính chủ
trì soạn thảo).

Thủ tướng Chính 
phủ

2007

IV Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành

1
Thông tư số 31/2002/TT-BTC ngày 29/3/2002 của
Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý
nợ tồn đọng của hợp tác xã nông nghiệp.

Bộ Tài chính 2002

2

Thông tư số 01/2002/TT-NHNN ngày 30/01/2002
của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực
hiện Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày
02/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý
nợ tồn đọng của hợp tác xã nông nghiệp.

Ngân hàng Nhà 
nước

2002

3
Thông tư số 48/2002/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày
28/5/2002 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối
với HTX nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông 

thôn, Bộ Tài chính
2002

4

Thông tư số 04/2004/TT-BKH, ngày 13/12/2004
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây
dựng Kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tập thể 5
năm 2006 - 2010.

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

2004

5
Thông tư số 09/2004/TT-BTC ngày 11/02/2004 Bộ
Tài chính hướng dẫn xử lý nợ tồn đọng của hợp tác
xã phi nông nghiệp

Bộ Tài chính 2004

6

Thông tư số 22/2004/TT-BTC ngày 24/3/2004 của
Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh
phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của hợp tác
xã.

Bộ Tài chính 2004

7
Thông tư số 06/2004/TT-NHNN, ngày 27/9/2004
của Ngân hàng Nhà nước về tín dụng nội bộ hợp
tác xã. 

Ngân hàng Nhà 
nước

2004

8

Thông tư số 05/2005/TT-BKH, ngày 15/12/2005
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn một số
quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP, ngày
11/7/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

2005

9

Thông tư số 08/2005/TT-NHNN, ngày 30/12/2005
của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt
động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số
69/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị định 48/2001/NĐ-CP. 

Ngân hàng Nhà 
nước

2005



10
Thông tư số 01/2006/TT-BKH, ngày 19/01/2006
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn tiêu chí
đánh giá và phân loại hợp tác xã.

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

2006

11

Thông tư số 02/2006/TT-BKH, ngày 13/02/2006
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện
một số Điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP, ngày
11/7/2005 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến
khích phát triển hợp tác xã. 

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

2006

12

Thông tư số 66/2006/TT-BTC, ngày 17/7/2006 của
Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số
88/2005/NĐ-CP, ngày 17/7/2005 của Chính phủ về
chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã
chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi
dưỡng của hợp tác xã.

Bộ Tài chính 2006

13
Thông tư số 81/2007/TT-BTC ngày 11/07/2007 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính
đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã.

Bộ Tài chính 2007

14

Thông tư số 04/2007/TT-NHNN ngày 13/6/2007
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2004/TT-NHNN
ngày 27/9/2004 hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp
tác xã. 

Ngân hàng Nhà 
nước

2007

15

Thông tư số 06/2007/TT-NHNN 06/11/2007 hướng
dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
58/Nghị định số 69 về tổ chức và hoạt động của
QTDND.

Ngân hàng Nhà 
nước

2007

16

Thông tư số 04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008 của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định
tại Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về
tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

2008

17

Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT/BTC-BNN
ngày 14/8/2008 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ
quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp.

Bộ Tài chính và Bộ 
Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
2008

V Quyết định của các Bộ, ngành

1
Chỉ thị số 06/2003/CT-NHNN ngày 21/10/2003 về
việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý
QTDND.

Ngân hàng Nhà 
nước

2003

2

Chỉ thị số 09/2003/CT-BCN của Bộ Công nghiệp
ngày 12/11/2003 về việc triển khai thực hiện chỉ thị
số 22/2003/CT-TTg ngày 3/10/2003 và Quyết định
số 94/2002/QĐ-TTg ngày 177/2002 của Thủ tướng
Chính phủ

Bộ Công nghiệp 2003

3
Quyết định số 614/2003/QĐ-NHNN 16/6/2003 về
tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát, người điều hành QTDND. 

Ngân hàng Nhà 
nước

2003



4

Quyết định số 615/2003/QĐ-NHNN 16/6/2003 về
việc ban hành quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành
lập và hoạt động QTDND; việc mở, chấm dứt hoạt
động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện,
điểm giao dịch của QTDND và việc thanh lý
QTDND dưới sự giám sát của NHNN.

Ngân hàng Nhà 
nước

2003

5
Quyết định số 696/2003/QĐ-NHNN 02/7/2003 về
việc sửa đổi, bổ sung một số diểm tại Thông tư số
09/2001/TT-NHNN.

Ngân hàng Nhà 
nước

2003

6
Quyết định số 886/2003/QĐ-NHNN 11/8/2003 về
việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đồng tài trợ của các
TCTD.

Ngân hàng Nhà 
nước

2003

7
Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNN 06/9/2005
quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt
động của QTDND.

Ngân hàng Nhà 
nước

2005

8

Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNN ngày
06/9/2005 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy
định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động
của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Ngân hàng Nhà 
nước

2005

9

Quyết định số 05/2006/QĐ-NHNN, ngày
20/01/2006 của Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Quỹ Tín dụng
nhân dân cơ sở.

Ngân hàng Nhà 
nước

2006

10

Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN, ngày 6/6/2006
của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế cấp,
thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín
dụng nhân dân (QTDND); mở, chấm dứt hoạt động
sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và
phòng giao dịch, điểm giao dịch của QTDND; chia,
tách, hợp nhất, sáp nhập QTDND; thanh lý
QTDND dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà
nước.

Ngân hàng Nhà 
nước

2006

11

Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN, ngày
18/7/2006 của Ngân hàng Nhà nước về ban hành
Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản
trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành
Quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng Nhà 
nước

2006

12

Quyết định số 45/2006/QĐ-NHNN ngày 11/9/2006
ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều
hành Quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng Nhà 
nước

2006

13

Quyết định số 1421/QĐ-BNN-HTX ngày
16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể
5 năm (2006 - 2010) trong lĩnh vực nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và 
PTNT

2006



14

Quyết định số 1421/QĐ-BNN-HTX ngày
16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể
5 năm (2006 - 2010) trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và 
PTNT

2006

15

Quyết định 05/2007/QĐ-NHNN Ban hành Quy
định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi
của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng
Nhà nước chấp thuận

Ngân hàng Nhà 
nước

2007

16

Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/07/2007
của Bộ Tài chính Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt
động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã. 

Bộ Tài chính 2007

17
Quyết định số 60/2007/QĐ-BTC ngày 11/07/2007
của Bộ Tài chính về lãi suất cho vay vốn của Quỹ
hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Bộ Tài chính 2007

18

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN 09/9/2008 về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp,
thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động QTDND;
mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh,
văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao
dịch của QTDND; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý QTDND dưới sự
giám sát của NHNN.

Ngân hàng Nhà 
nước

2008

19

Quyết định 35/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục
thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân
dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-
NHNN ngày 30 tháng 1 năm 2007 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà 
nước

2008

C

Các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, các bộ, ngành Trung ương liên quan đến tổ
chức và hoạt động hợp tác xã (quy định cho
nhiều đối tượng, trong đó có HTX)

I Nghị định của Chính phủ

1
Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của
Chính phủ về thuế môn bài.

Chính phủ 2002

2
Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 về
sửa đổi, bổ sung Nghị định 178/1999/NĐ-CP.

Chính phủ 2002

3
Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002
của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành
một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Chính phủ 2002



4

Nghị định 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 sửa đổi,
bổ sung Nghị định 20/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng
3 năm 1998 về chính sách phát triển thương mại
miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc, với
những ưu đãi cụ thể (giảm thuế, giảm lãi suất vay
ngân hàng...) đối với thương nhân (trong đó có các
HTXTM) kinh doanh tại khu vực miền núi, vùng
sâu, vùng xa. 

Chính phủ 2002

5

Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 và
Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 về
xây dựng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước ở cấp
Bộ, tỉnh

Chính phủ 2002

6
Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 03/01/2003
của Chính phủ quy định thi hành miễn, giảm thuế
sử dụng đất nông nghiệp

Chính phủ 2003

7
Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế
thu nhập

Chính phủ 2003

8
Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003
quy định chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT

Chính phủ 2003

9
Nghị định số 23/2003/NĐ-CP quy định niên hạn sử
dụng của phương tiện vận tải đường bộ.

Chính phủ 2003

10
Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm

Chính phủ 2003

11

Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của
Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị
định 41/NĐ-CP ngày 06/7/1995 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách
nhiệm vật chất

Chính phủ 2003

12

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao
động.

Chính phủ 2003

13
Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về
phát triển và quản lý chợ.

Chính phủ 2003

14

Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số
43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 về tín dụng đầu tư
phát triển của Nhà nước.

Chính phủ 2004

15
Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 9/6/2004 về
khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn,
trong đó có đối tượng KTTT và HTX CN-TTCN.

Chính phủ 2004



16

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 2/10/2004 của
Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm
2003, trong đó có quy định chính sách giao đất, cho
thuê đất đối với hợp tác xã và hướng dẫn việc giao
đất, cho thuê đất đối với các hợp tác xã (Bộ Tài
nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo).

Chính phủ 2004

17

Nghị định số 152/2005/NĐ-CP, nay sửa đổi là Nghị
định 146/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Chính phủ 2005

18
Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 về
cơ chế tài chính đối với các Tổ chức tín dụng Chính phủ 2005

19

Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 về
việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số
48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt
động của Quỹ Tín dụng nhân dân (Ngân hàng Nhà
nước chủ trì soạn thảo).

Chính phủ 2005

20

Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao
động về dạy nghề

Chính phủ 2006

21
Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hànhmột số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

Chính phủ 2006

22
Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006
của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất
khẩu của Nhà nước

Chính phủ 2006

23
Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Đường sắt

Chính phủ 2006

24
Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của
Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô
tô.

Chính phủ 2006

25
Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của
Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo
hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chính phủ 2006

26
Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về
các biện pháp giao dịch bảo đảm.

Chính phủ 2006

27
Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế
thu nhập thay thế NĐ 164 nêu trên.

Chính phủ 2007

28
Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về
chính sách tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp,
nông thôn.

Chính phủ 2010

29
Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của
Chính phủ Về Khuyến nông

Chính phủ 2010



II Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1

Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002
của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến
khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp
đồng.

Thủ tướng Chính 
phủ

2002

2
Quyết định số 110/2002/QĐ-TTg ngày 21/8/2002
của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và
quản lý Quỹ Bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng.  

Thủ tướng Chính 
phủ

2002

3

Quyết định số 48/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy
hoạch mạng lưới trường dạy nghề giai đoạn 2002 -
2010, theo đó, đến năm 2010 cả nước có 40 trường
dạy nghề chất lượng cao, 3 trường dạy nghề tiếp
cận trình độ khu vực, đặc biệt là mỗi quận, huyện
sẽ có một trung tâm dạy nghề để đào tạo nghề cho
nông dân.

Thủ tướng Chính 
phủ

2002

4

Quyết định 311/QĐ-TTg ngày 20/3/2003 phê duyệt
đề án “Tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập
trung phát triển thương mại nông thôn đến năm
2010”.

Thủ tướng Chính 
phủ

2003

5
Chỉ thị số 24/2003/CT-TTg ngày 08/10/2003 của
Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp chế
biến nông, lâm, thuỷ sản, muối.

Thủ tướng Chính 
phủ

2003

6

Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 25/06/2004 của
Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã ban hành Thông
tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/09/2004 và
Thông tư số 01/2006/TT-NHNN ngày 20/02/2006
hướng dẫn các Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố
cử đại diện tham gia góp vốn thành lập Quỹ bảo
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thủ tướng Chính 
phủ

2004

7

Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25/6/2004
của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001
về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt
động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ
và vừa

Thủ tướng Chính 
phủ

2004

8
Quyết định số 559/2004/QĐ-TTg ngày 31/05/2004
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
phát triển chợ đến năm 2010.

Thủ tướng Chính 
phủ

2004

9
Chỉ thị số 13/2004/CT-TTg ngày 31/3/2004 về việc
thực hiện những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển
mạnh thị trường nội địa.

Thủ tướng Chính 
phủ

2004

10
Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ giải quyết việc làm.

Thủ tướng Chính 
phủ

2005



11

Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005
của Thủ tướng Chính phủ về chính sách, cơ chế hỗ
trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;
Quyết định số 33/2006/QĐ-TTg ngày 7/2/2006 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án dạy nghề
cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm
2015 nhằm tăng cường đào tạo nghề cho lao động
nông thôn nói chung và lao động nông nghiệp nói
riêng, đặc biệt là lao động thanh niên, phục vụ
chuyển dịch cơ cấu lao động và xuất khẩu lao động.

Thủ tướng Chính 
phủ

2005

12

Quyết định 279/2005/QĐ-TTg ngày 3/11/2005 về
việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện
Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai
đoạn 2006-2010.

Thủ tướng Chính 
phủ

2005

13

Chỉ thị 11/2006/CT-TTg ngày 27/3/2006 của Thủ
tướng Chính phủ về giải pháp hỗ trợ dạy nghề và
việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích
sử dụng đất nông nghiệp.

Thủ tướng Chính 
phủ

2006

14
Quyết định 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 của
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và
sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Thủ tướng Chính 
phủ

2007

15

Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến
2010.

Thủ tướng Chính 
phủ

2007

16

Quyết định 27/2007/QĐ-TTg ngày 15/2/2007 phê
duyệt Đề án “Phát triển thương mại trong nước giai
đoạn 2006-2010 và định hướng phát triển đến năm
2020”.

Thủ tướng Chính 
phủ

2007

17

Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008
của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày
05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế
quản lý, điều hành vốn vay của Quỹ quốc gia về
việc làm, hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền
thống, các nghề thủ công mỹ nghệ, góp phần tạo
nhiều việc làm cho lao động nông thôn

Thủ tướng Chính 
phủ

2008

18

Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009
của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ
trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục
sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Thủ tướng Chính 
phủ

2009

19

Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy
chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình
xúc tiến thương mại quốc gia

Thủ tướng Chính 
phủ

2010
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Quyết định 673/QĐ-TTg ngày 10/5/2011 về việc
Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối
hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển
kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 –
2020

Thủ tướng Chính 
phủ

2011

III Thông tư của các Bộ, ngành

1

Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giãn nợ, khoanh
nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách
nhà nước.

Bộ Tài chính 2002

2
Thông tư số 84/2002/TT-BTC ngày 26/9/2002 của
Bộ Tài chính hướng dẫn khuyến khích phát triển
ngành nghề nông thôn.

Bộ Tài chính 2002

3
Thông tư số 86/2002/TT-BTC ngày 27/8/2002 của
Bộ Tài chính về hỗ trợ xuất khẩu và xúc tiến
thương mại.

Bộ Tài chính 2002

4

Thông tư liên tịch số 06/2002/TTLT/BLĐTBXH -
BTC - BKHĐT ngày 9/4/2002 của Bộ Lao động -
TBXH, Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT hướng dẫn cơ
chế quản lý Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và lập
Quỹ giải quyết việc làm tại địa phương.

Bộ Lao động - 
TBXH, Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư

2002

5
Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003
của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn, giảm thuế sử
dụng đất nông nghiệp. 

Bộ Tài chính 2003

6

Thông tư số 04/2003/TT-BTC ngày 10/01/2003 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính
đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần
kinh tế ký hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá.    

Bộ Tài chính 2003

7

Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số
75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về
việc điều chỉnh thuế môn bài. 

Bộ Tài chính 2003

8

Thông tư số 67/2003/TT-BTC ngày 10/7/2003 của
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng
cho Ban quản lý chợ nhằm tạo điều kiện cho việc
phát triển chợ, nhất là các chợ nông thôn. 

Bộ Tài chính 2003

9
Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003
của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn giảm thuế sử
dụng đất nông nghiệp.

Bộ Tài chính 2003

10

Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số
158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng. 

Bộ Tài chính 2003



11

Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số
164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập
doanh nghiệp.

Bộ Tài chính 2003

12

Thông tư số 03/2003/TT-NHNN ngày 24/02/2003
hướng dẫn các TCTD thực hiện cho vay không
phải bảo đảm bằng tài sản theo Nghị quyết số
02/2003/NQQ-CP ngày 17/03/2003 của Chính phủ.

Ngân hàng nhà nước 2003

13

Thông tư liên tịch số 66/2003/TTLT/BTC-
BNNPTNN ngày 3/7/2003 của Bộ Tài chính, Bộ
Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn hướng dẫn
một số nội dung chi và mức chi của Chương trình
mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn.

Bộ Tài chính, Bộ 
Nông nghiệp và 

Pháp triển nông thôn
2003

14

Thông tư liên tịch số 92/2003/TTLT/BTC -
BLĐTBXH ngày 25/9/2003 của Bộ Tài chính, Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản
lý tài chính đối với dự án Tăng cường năng lực đào
tạo nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Tài chính, Bộ 
Lao động - Thương 

binh và Xã hội
2003

15

Quyết định 0104/2003/QĐ-BTM ngày 24/01/2003
về việc Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý
chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc
gia và trình Thủ tướng ban hành.

Bộ Thương mại 2003

16

Chỉ thị số 04/2003/CT-BXD ngày 18/11/2003 của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc tiếp tục đổi mới,
phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh
tế tập thể và kinh tế tư nhân của ngành Xây dựng.

Bộ Xây dựng 2003

17

Thông tư số 95/2004/TT-BTC ngày 11/10/2004
hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính, ưu
đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu và công
nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, muối. 

Bộ Tài chính 2004

18

Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV
ngày 16/01/2004 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về
việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp
UBND các cấp quản lý Nhà nước về Xây dựng tại
địa phương đã quy định Sở Xây dựng là cơ quan
quản lý Nhà nước của ngành tại địa phương, trong
đó có chức năng quản lý đối với các doanh nghiệp,
tổ chức kinh tế tập thể hoạt động trong các lĩnh vực
quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng và Bộ 
Nội vụ

2004
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Thông tư liên tịch số 65/2004/TTLT-BTC-BNN
ngày 02/7/2004 của Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT
hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ dạy nghề ngắn
hạn cho lao động nông thôn.

Bộ Tài chính, Bộ 
Nông nghiệp và 

Pháp triển nông thôn
2004

20

Quyết định số 536/QĐ-CNĐP ngày 26/3/2004 của
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành
Chương trình hành động của Bộ Công nghiệp thực
hiện Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg ngày 03/10/2003
và Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg ngày 17/7/2002
của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công nghiệp 2004

21

Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện
một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi
hành Luật Đất đai. 

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

2005

22

Thông tư 60/2005/TT-BNN ngày 10/10/2005 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn
thực hiện một số nội dung của Nghị định số 56/NĐ-
CP ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông,
khuyến ngư.

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2005

23

Thông tư liên tịch số 34/2005/BLĐTBXH-BTC-
BKHĐT ngày 9/12/2005 hướng dẫn một số Điều
của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg về cơ chế
quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia
giải quyết việc làm.

Bộ Tài chính, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư

2005

24

Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN
ngày 6/5/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp
hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự
nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

Bộ Tài chính, Bộ 
Công nghiệp

2005

25
Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày
02/05/2005 về sửa đổi, bổ sung Quyết định
1627/2001/QĐ-NHNN.

Ngân hàng nhà 
nước Việt Nam

2005

26
Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT quy định xếp
loại đường để tính cước vận tải.

Bộ Giao thông Vận 
tải

2005

27

Thông tư số 69/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 sửa
đổi, bổ sung Thông tư số 114/2004/TT-BTC hướng
dẫn về phương pháp xác định giá đất và khung giá
đất các loại.

Bộ Tài chính 2006

28

Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 sửa
đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC của
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định
198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất.

Bộ Tài chính 2006

29

Thông tư số 82/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện
ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Quỹ
bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tài chính 2006



Thông tư số 11/2006/TT-BCN ngày 20/12/2006
của Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện giá bán
điện

Bộ Công nghiệp 2006

30

Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28/12/2006
hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước
hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị
định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006
của Chính phủ

Bộ Tài chính 2006

31
Thông tư số 116/2006/TT-BTC ngày 17/12/2006
của Bộ Tài chính hướng dẫn đền bù thiệt hại do
Nhà nước thu hồi đất.

Bộ Tài chính 2006

32
Thông tư số 62/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính
đối với Quỹ tín dụng nhân dân (TDND)

Bộ Tài chính 2006

33

Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTC-
BLĐTBXH ngày 19/01/2006 hướng dẫn thực hiện
chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động
nông thôn.

Bộ Tài chính, Bộ 
Lao động - Thương 

binh và Xã hội
2006

34

Thông tư liên tịch số 30/2006/TTLT-BTC-
BNN&PTNT ngày 06/4/2006 của Bộ Tài chính, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn
quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với các
hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. 

Bộ Tài chính, Bộ 
Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
2006

35
Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006
của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán doanh
nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ Tài chính 2006

36

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính 2006

37

Thông tư số 01/2007/TT-BTS ngày 22/01/2007 của
Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện một số nội dung
của Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26/4/2005
của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư

Bộ Thủy sản 2007

38

Thông tư liên tịch số 50/2007/TTLT-BTC-BNN-
BTS ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Nông
nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản về
việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số
30/2006/TTLT-BTC-BNN-BTS ngày 06/4/2006
hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp
kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư.

Bộ Tài chính, Bộ 
Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn, Bộ 

Thuỷ sản

2007

39
Các Quyết định số 15,16/2007/QĐ-BGTVT quy
định tiêu chuẩn bến xe ô tô, điều kiện kinh doanh
vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định.

Bộ Giao thông Vận 
tải

2007
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Quyết định số 34/2007/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ
Công nghiệp về Quy hoạch phát triển công nghiệp
hỗ trợ đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

Bộ Công nghiệp 2007

41

Quyết định số 693/QĐ-BXD ngày 02/4/2008 của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành về việc thành
lập và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ
cấu tổ chức của Vụ Quản lý hoạt động xây dựng,
trong đó có chức năng quản lý nhà nước đối với
hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Xây dựng 2008

42

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009
quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi
suất Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo

Ngân hàng nhà nước 2009

43

Thông tư số 14/2010/TT-NHNN ngày 14/06/2010
 Hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định số
41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về
chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông
nghiệp, nông thôn

Ngân hàng nhà nước 2010

44

Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT/BTC-BNN
ngày 15/11/2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nông
nghiệp &PTNT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng
kinh phí ngân sách Nhà nước cấp đối với hoạt động
khuyến nông 

Bộ Tài chính, Bộ 
Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
2010

45
Thông tư số 03/2011/TT-NHNN ngày 08/03/2011
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngân hàng nhà nước 2011

46

Thông tư số 38/2011/TT-BNN ngày 23/5/2011 của
Bộ NN và PTNT hướng dẫn thực hiện một số nội
dung của Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 08/01/2011
của Chính phủ về khuyến nông

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2011

IV Quyết định, chỉ thị của các Bộ, ngành

1
Chỉ thị số 06/2003/CT-NHNN ngày 21/10/2003 về
việc tăng cường công tác chỉ đạo giám sát thanh lý
QTDND.

Ngân hàng Nhà 
nước

2003

2

Chỉ thị số 09/2003/CT-BCN của Bộ Công nghiệp
ngày 12/11/2003 về việc triển khai thực hiện chỉ thị
số 22/2003/CT-TTg ngày 3/10/2003 và Quyết định
số 94/2002/QĐ-TTg ngày 177/2002 của Thủ tướng
Chính phủ

Bộ Công nghiệp 2003

3
Quyết định số 614/2003/QĐ-NHNN 16/6/2003 về
tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát, người điều hành QTDND. 

Ngân hàng Nhà 
nước

2003



4

Quyết định số 615/2003/QĐ-NHNN 16/6/2003 về
việc ban hành quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành
lập và hoạt động QTDND; việc mở, chấm dứt hoạt
động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện,
điểm giao dịch của QTDND và việc thanh lý
QTDND dưới sự giám sát của NHNN.

Ngân hàng Nhà 
nước

2003

5
Quyết định số 696/2003/QĐ-NHNN 02/7/2003 về
việc sửa đổi, bổ sung một số diểm tại Thông tư số
09/2001/TT-NHNN.

Ngân hàng Nhà 
nước

2003

6
Quyết định số 886/2003/QĐ-NHNN 11/8/2003 về
việc sửa đổi, bổ sung Quy chế đồng tài trợ của các
TCTD.

Ngân hàng Nhà 
nước

2003

7
Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNN 06/9/2005
quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt
động của QTDND.

Ngân hàng Nhà 
nước

2005

8

Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNN ngày
06/9/2005 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy
định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động
của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

Ngân hàng Nhà 
nước

2005

9

Quyết định số 05/2006/QĐ-NHNN, ngày
20/01/2006 của Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Quỹ Tín dụng
nhân dân cơ sở.

Ngân hàng Nhà 
nước

2006

10

Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN, ngày 6/6/2006
của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế cấp,
thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín
dụng nhân dân (QTDND); mở, chấm dứt hoạt động
sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và
phòng giao dịch, điểm giao dịch của QTDND; chia,
tách, hợp nhất, sáp nhập QTDND; thanh lý
QTDND dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà
nước.

Ngân hàng Nhà 
nước

2006

11

Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNN, ngày
18/7/2006 của Ngân hàng Nhà nước về ban hành
Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản
trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành
Quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng Nhà 
nước

2006

12

Quyết định số 45/2006/QĐ-NHNN ngày 11/9/2006
ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều
hành Quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng Nhà 
nước

2006

13

Quyết định số 1421/QĐ-BNN-HTX ngày
16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể
5 năm (2006 - 2010) trong lĩnh vực nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và 
PTNT

2006



14

Quyết định số 59/2007/QĐ-BTC ngày 11/07/2007
của Bộ Tài chính Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt
động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã. 

Bộ Tài chính 2007

15
Quyết định số 60/2007/QĐ-BTC ngày 11/07/2007
của Bộ Tài chính về lãi suất cho vay vốn của Quỹ
hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Bộ Tài chính 2007

16

Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN 09/9/2008 về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp,
thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động QTDND;
mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh,
văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao
dịch của QTDND; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý QTDND dưới sự
giám sát của NHNN.

Ngân hàng Nhà 
nước

2008

17

Quyết định 35/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục
thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân
dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-
NHNN ngày 30 tháng 1 năm 2007 của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà 
nước

2008

18

Quyết định số 1421/QĐ-BNN-HTX ngày
16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
PTNT phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể
5 năm (2006 - 2010) trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và 
PTNT

2006

A Các văn bản chỉ đạo của Đảng

1

Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 về đẩy
mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả
kinh tế tập thể

Bộ Chính trị 2013

2

Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp
tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế
tập thể

Bộ Chính trị 2020

B

Các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương
trực tiếp triển khai thi hành Luật HTX năm
2012 (quy định riêng cho đối tượng HTX)

I Văn bản Luật

1
Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội
thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012

Quốc hội 2012

II Nghị quyết của Chính phủ

GIAI ĐOẠN 2012-2021



1

Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của
Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành
động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-
KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính
trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao
hiệu quả kinh tế tập thể

Chính phủ 2020

III Nghị định của Chính phủ

1
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Hợp tác xã

Chính phủ 2013

2

Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số
điều của Luật Hợp tác xã

Chính phủ 2017

3
Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 về
tổ hợp tác

Chính phủ 2019

4
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của
Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của
Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Chính phủ 2021

IV Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

1
Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 về việc
ban hành “Đề án Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng
giai đoạn 2011-2015”

Thủ tướng Chính 
phủ

2012

2

Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương
trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015- 2020.
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo)

Thủ tướng Chính 
phủ

2014

3
Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ
tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Hợp
tác xã. 

Thủ tướng Chính 
phủ

2015

4

Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm
hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới
tại vùng Đồng bằng sông Cửu long giai đoạn 2016-
2020”. (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo)

Thủ tướng Chính 
phủ

2016

5

Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017
của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quyết định số 246/QĐ-TTg về việc thành
lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX và ban hành Quy
chế hoạt động bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất
sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. (Bộ Tài
chính chủ trì soạn thảo)

Thủ tướng Chính 
phủ

2017

6
Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 24/01/2017 của
Thủ tướng Chính phủ công nhận Điều lệ Liên minh
HTX Việt Nam

Thủ tướng Chính 
phủ

2017



7

Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển
15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt
động có hiệu quả đến năm 2020

Thủ tướng Chính 
phủ

2018

8
Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ
tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác
triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thủ tướng Chính 
phủ

2018

9
Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/2/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 15 năm thực
hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Thủ tướng Chính 
phủ

2019

10

Chỉ thị số 06/2019/CT-TTg ngày 12/3/2019 về việc
tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao 
động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND.

Thủ tướng Chính 
phủ

2019

11

Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương
trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai
đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính 
phủ

2020

12

Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về việc 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

Thủ tướng Chính 
phủ

2021

13

Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/03/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược
phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021
- 2030

Thủ tướng Chính 
phủ

2021

14

Quyết định số 887/QĐ-TTg ngày 7/6/2021 của Thủ
tướng Chính phủ thành lập BCĐTW tổng kết 20
năm thực hiện NQTW5 khóa IX về tiếp tục đổi
mới, phát triển KTTT

Thủ tướng Chính 
phủ

2021

15
Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 phê
duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính 
phủ

2021

16
Quyết định số 76/QĐ-BCĐ ĐMPTKTTTHTX
ngày 2/8/2021 ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm
thi hành Luật HTX năm 2012

Thủ tướng Chính 
phủ

2021

17

Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT ngày 3/8/2021
ban hành kế hoạch và đề cương tổng kết 20 năm
thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thủ tướng Chính 
phủ

2021

V Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành

1
Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012
quy định về NHHTX.

Ngân hàng nhà nước 2012



2

Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký
hợp tác xã và báo cáo tình hình hoạt động của hợp
tác xã

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

2014

3

Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014
của Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ bảo đảm
an toàn hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân.

Ngân hàng nhà nước 2014

4
Thông tư số 15/VBHN-NHNN ngày 21/05/2014
của Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn về tín dụng
nội bộ hợp tác xã.

Ngân hàng nhà nước 2014

5
Thông tư số 83/2015/TT- BTC ngày 28/05/2015
của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý tài
chính đối với hợp tác xã. 

Bộ Tài chính 2015

6
Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015
của Ngân hàng nhà nước quy định về Quỹ tín dụng
nhân dân

Ngân hàng nhà nước 2015

7
Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015
quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong
hoạt động của QTDND.

Ngân hàng nhà nước 2015

8

Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016
của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ
chế tài chính hỗ trợ, bồi dưỡng nguồn nhân lực của
hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại
hoạt đọng của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ
phát triển HTX giai đoạn 2015-2020

Bộ Tài chính 2016

9

Thông tư số 09/2016/TT-NHNN ngày 17/6/2016
của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày
26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
quy định về Ngân hàng Hợp tác xã.

Ngân hàng nhà nước 2016

10
Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016
quy định về xếp hạng Quỹ tín dụng nhân dân. Ngân hàng nhà nước 2016

11

Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày
10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ
trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác
xã nông nghiệp.  

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2016

12
Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã,
Liên hiệp hợp tác xã

Bộ Tài chính 2017
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Thông tư số 06/2017/TT-NHNN ngày 5/7/2017 của
Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày
23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín
dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN
ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà
nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng nhà nước 2017

14
Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày
17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng
dẫn Phân loại và đánh giá HTX nông nghiệp 

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2017

15

Thông tư số 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của
Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tài sản hình
thành từ nhiều nguồn vốn khi HTX, liên hiệp HTX
giải thể, phá sản

Bộ Tài chính 2018

16

Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018
quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận
những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm
nhân sự của TCTD là HTX.

Ngân hàng nhà nước 2018

17
Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018
quy định về mạng lưới hoạt động của TCTD là
HTX.

Ngân hàng nhà nước 2018

18
Thông tư số 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018
quy định về tổ chức lại, thu hồi giấy phép và thanh
lý tài sản của QTDND.

Ngân hàng nhà nước 2018

19

Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/04/2019
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi bổ sung
một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT
ngày 26/5/2014

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

2019

20

Thông tư số 06/2019/TT-BNNPTNT ngày
19/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định
hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của HTX nông
nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp
đối với HTX nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2019

21
Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/2/2020
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn phân
loại và đánh giá hợp tác xã

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

2020

VI Quyết định của các Bộ, ngành

1

Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày
10/4/2014 phê duyệt Kế hoạch Đổi mới, phát triển
các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông
nghiệp

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2014

2

Quyết định số 1443/QĐ-BNN-KTHT ngày
27/6/2014 về Chương trình hành động của Bộ
Nông nghiệp và PTNT thực hiện Quyết định số
710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2014



3

Quyết định số 3418/QĐ-BNN-KTHT ngày
26/8/2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị
số 19/CT-TTg về tiếp tục thi hành Luật Hợp tác xã
năm 2012.

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2015

4

Quyết định số 1459/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2016
kèm theo Kế hoạch tăng cường thực hiện Chỉ thị số
19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính
phủ về triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm
2012

Bộ Giao thông Vận 
tải

2015

5

Quyết định số 1869/QĐ-BCT ngày 16/5/2016 của
Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cho các đơn vị
thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh phối hợp với
các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện Quyết
định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn
thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng
Đồng bằng sông Cửu long giai đoạn 2016-2020”.

Bộ Tài chính 2016

6

Quyết định số 1011/QĐ-NHNN và Quyết định số
1012/QĐ-NHNN ngày 23/5/2017 về việc phê duyệt
bộ giáo trình đạo tạo nghiệp vụ QTDND và chương
 trình đào tạo nghiệp vụ QTDND.

Ngân hàng nhà nước 2017

7

Quyết định số 3418/QĐ-BNN-KTHT ngày
26/8/2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị
số 19/CT-TTg về tiếp tục thi hành Luật HTX năm
2012

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2018

8

Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT ngày
9/4/2018 phê duyệt kế hoạch triển khai thí điểm mô
hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về
làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2018

9

Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT ngày
13/9/2018 ban hành kế hoạch triển khai Quyết định
của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Phát
triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt
động có hiệu quả đến năm 2020”

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2018

10

Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019 về
việc phê duyệt Đề án củng cố và phát triển hệ
thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm
2030.

Ngân hàng Nhà 
nước

2019

11
Quyết định số 1844/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2021
ban hành Chương trình hành động của BKHĐT
thực hiện NQ số 134/NQ-CP

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

2020

VII Chỉ thị và các văn bản khác của Bộ, ngành

1
Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 05/8/2014 về các
giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn
hoạt động TCTD là HTX.

Ngân hàng nhà nước 2014



2

Chỉ thị số 2940/CT-BNN-KTHT ngày 13/4/2016
của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT về việc
đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tấc
xã trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2016

3
Kế hoạch số 6355/KH-BNN-KTHT ngày
17/8/2018 về phát triển HTX ứng dụng công nghệ
cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2018

4

Chỉ thị số 06/2018/CT-NHNN ngày 02/10/2018 về
việc chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn
ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an
toàn hoạt động trong hệ thống QTDND.

Ngân hàng nhà nước 2018

C

Các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, các bộ, ngành Trung ương liên quan đến tổ
chức và hoạt động hợp tác xã (quy định cho
nhiều đối tượng, trong đó có HTX)

I Nghị định của Chính phủ

1
Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về
khuyến công

Chính phủ 2012

2
Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của
Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất
trong nông nghiệp

Chính phủ 2013

3

Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của
Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong
lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn
nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh
nghiệp, hợp tác xã

Chính phủ 2013

4
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Chính phủ 2014

5
Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt
nước (trích)

Chính phủ 2014

6
Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014
của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải
đường thủy nội địa. 

Chính phủ 2014

7
Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của
Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh
vận tải bằng Ô tô

Chính phủ 2014

8
Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của
Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải đường
thủy nội địa

Chính phủ 2014

9
Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về chính
sách phát triển thủy sản (đồng chủ trì với Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính).

Chính phủ 2014

10
Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của
Chính phủ về về một số chính sách phát triển Thủy
sản.

Chính phủ 2014



11

Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ
quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ
trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình,
thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác
xã

Chính phủ 2015

12
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của
Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông
nghiệp, nông thôn

Chính phủ 2015

13

Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
67/2014/NĐ-CP (đồng chủ trì với Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính).

Chính phủ 2015

14
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy
định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Bộ
Luật Lao động

Chính phủ 2015

15

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015
của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng
đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp,
liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang
trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức
có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động

Chính phủ 2015

16

Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính
phủ về về một số chính sách phát triển Thủy sản

Chính phủ 2015

17

Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 sửa đổi,
bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thu
tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Chính phủ 2016

18
Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Chính phủ 2016

19
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Chính phủ 2016

20
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 sửa
đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 55/2015/NĐ-
CP.

Chính phủ 2018

21

Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 v/v về
việc sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định
67/2014/NĐ-CP (đồng chủ trì với Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính)

Chính phủ 2018



22

Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của
Chính phủ về một số biện pháp xúc tiến thương
mại phát triển ngoại thương, hỗ trợ doanh nghiệp
HTX, tổ chức XTTM triển khai hoạt động XTTM.

Chính phủ 2018

23
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của
Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn 

Chính phủ 2018

24
Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của
Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp 

Chính phủ 2018

25
Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của
Chính phủ về Khuyến nông 

Chính phủ 2018

26

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của
Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển
hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp 

Chính phủ 2018

27

Nghị định 17/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của
Chính phủ về về một số chính sách phát triển Thủy
sản.

Chính phủ 2018

28

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp;
hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản
doanh nghiệp, hợp tác xã

Chính phủ 2020

II Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1

Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012
của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ
trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy
sản

Thủ tướng Chính 
phủ

2012

2

Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững.

Thủ tướng Chính 
phủ

2013

3

Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013
của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến
khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với
tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn.

Thủ tướng Chính 
phủ

2013

4
Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013
của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ
nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Thủ tướng Chính 
phủ

2013

5

Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của
Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ,
chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn
xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ
của Nhà nước.

Thủ tướng Chính 
phủ

2013



6
Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của
Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối
với người nuôi tôm và cá tra 

Thủ tướng Chính 
phủ

2014

7

Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển
thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên ung hàng Việt Nam”

Thủ tướng Chính 
phủ

2014

8
Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương
trình khuyến công quốc gia đến năm 2020.

Thủ tướng Chính 
phủ

2014

9
Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/04/2015
về cơ chế chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và
khai thác bến xe khách

Thủ tướng Chính 
phủ

2015

10

Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2015
về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận
tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Thủ tướng Chính 
phủ

2015

11
Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg về cơ chế chính
sách khuyến khích  phát triển vận tải thủy

Thủ tướng Chính 
phủ

2015

12

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016-2020. 

Thủ tướng Chính 
phủ

2016

13

Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục
tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016
– 2020 

Thủ tướng Chính 
phủ

2016

14

Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016
của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính
sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết
cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các
công ty nông, lâm nghiệp

Thủ tướng Chính 
phủ

2016

15

Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 phê duyệt
Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu nông nghiệp và
phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống
dân cư.

Thủ tướng Chính 
phủ

2017

16
Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã
một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020

Thủ tướng Chính 
phủ

2018

III Thông tư của các Bộ, ngành

1
Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012
quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số
45/2012/NĐ-CP

Bộ Tài chính 2012

2
Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012
về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
bến xe khách

Bộ Giao thông Vận 
tải

2012



3

Thông tư số 33/2013/TT-BTC ngày 21/03/2013
quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây
trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (thực hiện
theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày
31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ).

Bộ Tài chính 2013

4

Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014
hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh
lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm
giảm tổn thất trong nông nghiệp để thực hiện chính
sách hỗ trợ hợp tác xã chế biến sản phẩm (thực
hiện theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày
14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính
sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp).

Bộ Tài chính 2014

5
Thông tư số 28/2014/TT-NHNN ngày 01/10/2014
về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-
NHNN ngày 09/04/2009 

Ngân hàng nhà nước 2014

6

Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014
hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị
định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính
phủ về một số chính sách phát triển Thủy sản

Ngân hàng nhà nước 2014

7
Thông tư số 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014
hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số
68/2013/QĐ-TTg

Ngân hàng nhà nước 2014

8
Thông tư số 26/2014/TT-NHNN ngày 16/9/2014 về
việc tái cấp vốn đối với các TCTD bằng đồng Việt
Nam

Ngân hàng nhà nước 2014

9

Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của
Bộ GTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động
kinh doanh vận tải bằng oto và dịch vụ hỗ trợ vận
tải đường bộ.

Bộ Giao thông Vận 
tải

2014

10
Thông tư số 75/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 quy
định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Bộ Giao thông Vận 
tải

2014

11
Thông tư số 80/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 quy
định về đăng ký vận tải hành khách đường thủy nội
địa

Bộ Giao thông Vận 
tải

2014

12

Thông tư liên tịch 152/TTLT-BTC-BGTVT ngày
15/10/2014 về hướng dẫn thực hiện giá cước vận
tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Bộ Tài chính - Bộ 
Giao thông Vận tải

2014

13

Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BCT-BTC
ngày 18/02/2014 hướng dẫn trình tự lập quản lý
kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến
công địa phương.

Bộ Công thương – 
Bộ Tài chính

2014



14

Thông tư số 21/2015/TT-NHNN ngày 16/11/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư
số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn
thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định
số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của
Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Ngân hàng nhà nước 2015

15

Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015
của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một
số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính
sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Ngân hàng nhà nước 2015

16

Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT quy định trách
nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt
động kinh doanh vận tải bằng xe oto và dịch vụ hỗ
trợ vận tải đường bộ

Bộ Giao thông Vận 
tải

2015

17
Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018
hướng dẫn chính sách tín dụng đối với lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ

Ngân hàng nhà nước 2018

18
Thông tư số 12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018
hướng dẫn chính sách phát triển Thủy sản của
Chính phủ

Ngân hàng nhà nước 2018

IV Quyết định của các Bộ, ngành

1

Quyết định số 1384/2013/QĐ-BNN-KH ngày
18/06/2013 Ban hành Chương trình hành động thực
hiện "Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao
giá trị gia tăng và phát triển bền vững" theo Quyết
định số 899/2013/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 của
Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2013

2

Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày
10/4/2014 phê duyệt Kế hoạch Đổi mới, phát triển
các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông
nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2014

3

Quyết định số 1443/QĐ-BNN-KTHT ngày
27/6/2014 về Chương trình hành động của Bộ nông
nghiệp và PTNT thực hiện quyết định số 710/QĐ-
BNN-KTHT.

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2014

4

Quyết định số 4930/QĐ-BNN- KTHT ngày
14/11/2014 về đổi mới tổ chức sản xuất phục vụ tái
cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá
trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2020.

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2014

5
Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014
quy định về chương trình cho vay thí điểm phục vụ
phát triển nông nghiệp

Ngân hàng nhà nước 2014



6

Quyết định số 3951/QĐ-BNN-KTHT ngày 27
tháng 9 năm 2016 Phê duyệt Kế hoạch triển khai,
thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày
21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề
án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX
kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai
đoạn 2016-2020”

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2016

7

Quyết định 1869/QĐ-BCT ngày 16/05/2016 giao
nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ, yêu cầu Sở
Công thương các tỉnh phối hợp với các cơ quan
liên quan thực hiện quyết định số 445/QĐ-TTg
2020 đối với đề án “Phát triển thương mại nông
thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 

Bộ Tài chính 2016

8

Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 quy
định về chương trình cho vay khuyến khích phát
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông
nghiệp sạch.

Ngân hàng nhà nước 2017

9

Quyết định số 4163/QĐ-BNN-KTHT ngày
24/10/2018 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của
Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển
hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2018

V Chỉ thị và các văn bản khác của Bộ, ngành

1

Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 05/8/2015 của Ngân
hàng Nhà nước về các giải pháp nâng cao chất
lượng và đảm bảo an toàn hệ thống hoạt động tổ
chức tín dụng là hợp tác xã, phê duyệt phương án
cơ cấu lại Ngân hàng Hợp tác xã, thực hiện tái cơ
cấu hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.  

Ngân hàng nhà nước 2015

2
Công văn số 2787/BCT-CNĐP ngày 23/3/2015
trình Thủ tướng chính phủ báo cáo và đề xuất tiếp
tục triển khai thực hiện giai đoạn 2016 - 2020

Bộ Tài chính 2015

3

Công văn số 12650/BCT-CNĐP ngày 10/12/2015
về việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ HTX, Liên hiệp
HTX lĩnh vực công thương giai đoạn 2016-2020.

Bộ Tài chính 2015

4
Công văn số 10718/BCT-CNĐP ngày 16/10/2015
về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg Bộ Tài chính 2015

5

Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT ngày
17/8/2018 về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp giữa HTX, liên hiệp HTX nông
nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020

Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

2018

6
Văn bản số 906/VBHN-BKHĐT ngày 12/2/2019
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Nghị định quy định
chi tiết một số điều của Luật HTX

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

2019



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

CẢ NƯỚC
Cấp tỉnh 66 232
Cấp huyện 43 1102

I VÙNG  TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
1 Tỉnh Hà Giang

Cấp tỉnh 2 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Doanh nghiệp KTTT và TN 1
Sở Nông nghiệp và PTNT Chi cục Kinh tế hợp tác và PTNT 1

Cấp huyện 0 5
Phòng Nông nghiệp và PTNT 2
Phòng Kinh tế 1
Phòng Tài chính KH 2

2 Tỉnh Cao Bằng
Cấp tỉnh 0 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký kinh doanh 1
Cấp huyện 0 10

Phòng Kế hoạch – Tài chính 10
3 Tỉnh Bắc Kạn

Cấp tỉnh 0 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng đăng ký  kinh doanh, Phòng 
Tổng hợp - Quy hoạch 

2

Cấp huyện 0 2

(Ban hành kèm theo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT)

Phụ lục III
THỐNG KÊ BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TẬP THỂ Ở ĐỊA PHƯƠNG

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn

2

4 Tỉnh Tuyên Quang
Cấp tỉnh 0 2

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Phòng Kinh tế hợp tác và Hành 
chính - Tổng hợp trực thuộc Chi 
cục Phát triển nông thôn

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Phòng Kinh tế hợp tác và Hành 
chính - Tổng hợp trực thuộc Chi 
cục Phát triển nông thôn

1

Cấp huyện 0 7
Ủy ban nhân dân các huyện 
(06 huyện)

Phòng Tài chính - Kế hoạch 6

Ủy ban nhân dân thành phố 
Tuyên Quang

Phòng Kinh tế 1

5 Tỉnh Lào Cai
Cấp tỉnh 0 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 1
Cấp huyện 0 9

UBND các huyện, thị xã, 
thành phố

Phòng Tài chính – Kế hoạch 9

6 Tỉnh Yên Bái
Cấp tỉnh 1 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 1
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Phòng nghiệp vụ 2

Cấp huyện 0 9



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Các Phòng Tài chính - Kế hoạch 
cấp huyện

9

7 Tỉnh Thái Nguyên
Cấp tỉnh 1 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Kinh tế ngành, Phòng Doanh 
nghiệp, KTTT và tư nhân

2

Sở Nông nghiệp và PTNT
Chi cục Phát triển nông thôn 
(phòng Kinh tế hợp tác và ngành 
nghề nông thôn)

1

Cấp huyện 0 9
Phòng Tài chính - Kế hoạch 9

8 Tỉnh Lạng Sơn
Cấp tỉnh 0 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 1
Cấp huyện 0 11

Ủy ban nhân dân huyện Phòng Tài chính Kế hoạch 11
9 Tỉnh Bắc Giang

Cấp tỉnh 0 7
Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Phòng Kinh tế hợp tác NNNT – Chi 
cục Phát triển nông thôn

2

Sở Công thương Phòng Quản lý thương mại 1

Sở Giao thông vận tải
Phòng Quản lý vận tải phương tiện 
và người lái

1

Ngân hàng nhà nước chi 
nhánh tỉnh

Phòng Tổng hợp nhân sự và Kiểm 
soát nội bộ

1

Cấp huyện 0 20
Phòng Tài chính - Kế hoạch 10



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Phòng Nông nghiệp và PTNT các 
huyện/Phòng Kinh tế thành phố

10

10 Tỉnh Phú Thọ
Cấp tỉnh 1 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Kinh tế ngành 1
Sở Nông nghiệp và PTNT Phòng Kinh tế hợp tác và trang trại 1 1
Sở Công thương Phòng Quản lý công nghiệp 1
Sở Giao thông vận tải Phòng Quản lý vận tải 1
Sở Tài nguyên và Môi trường Phòng chuyên môn 1
Sở Xây dựng Phòng chuyên môn 1

Cấp huyện 0 13

UBND các huyện, thành thị 
(13)

Phòng Tài chính kế hoạch các 
huyện, Phòng Kinh tế (TX Phú 
Thọ, TP Việt Trì)

13

11 Tỉnh Điện Biên
Cấp tỉnh 0 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Phòng Quản lý kinh tế nông thôn 1

Cấp huyện 0 13

Phòng Tài chính kế hoạch các huyện 10

Phòng Nông nghiệp và PTNT 3
12 Tỉnh Lai Châu

Cấp tỉnh 1 2
Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 1 1
Sở Nông Nghiệp và PTNT Phòng HTX 1

Cấp huyện 0 8



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

UBND các huyên, thành phố Phòng Tài chính kế hoạch 8
13 Tỉnh Sơn La

Cấp tỉnh 0 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng 
Doanh nghiệp, KTTT và tư nhân

1

Sở Nông Nghiệp và PTNT Phòng HTX 1
Cấp huyện 0 12

UBND các huyên, thành phố Phòng Tài chính kế hoạch 12
14 Tỉnh Hòa Bình

Cấp tỉnh 1 0

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư 
nhân

2

Chi cục Phát triển nông thôn 
(Sở Nông nghiệp và PTNT)

Phòng Kinh tế hợp tác - Ngành 
nghề nông thôn

1

Cấp huyện 0 20
Phòng Nông nghiệp và PTNT các 
huyện, thành phố

10

Phòng tài chính kế hoạch 10
II VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
1 Tỉnh Nam Định

Cấp tỉnh 5 12
Sở Kế hoạch và Đầu tư  Phòng Quản lý ngành 2
Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Phòng Kinh tế hợp tác và trang trại 5

Giao thông vận tải
Phòng quản lý phương tiện vận tải 
và người lái

2

Công Thương Phòng quản lý công nghiệp 2



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Tài Nguyên và Môi Trường Chi cục môi trường 2
Ngân hàng Nhà nước Chi 
nhánh tỉnh

Phòng Thanh tra 2

Xây dựng 2
Cấp huyện 0 20

TP Nam Định  Kinh tế 2
9 huyện còn lại Tài chính – Kế hoạch 18

2 Tỉnh Hải Phòng
Cấp tỉnh 2 14

Phòng Doanh nghiệp, KTTT tư 
nhân

0 2

Phòng Đăng ký kinh doanh 0 1

Chi nhánh Ngân hàng Nhà 
nước thành phố

Phòng Thanh tra Giám sát 0 1

Sở Giao thông vận tải Quản lý vận tải 0 1

Sở Khoa học và Công nghệ
Phòng Quản lý khoa học công nghệ 
cơ sở

0 1

Sở Công nghiệp Phòng Quản lý công nghiệp 0 1

Sở Thông tin và Truyền thông
Phòng Tài chính Kế hoạch hoặc 
phòng chuyên môn khác (tùy theo 
nội dung công việc)

0 1

Sở Xây dựng Văn phòng Sở 0 1
Sở Tài nguyên và Môi trường Chi cục Quản lý đất đai 0 1

Sở Tài chính
Phòng Tài chính doanh nghiệp; 
Phòng Tài chính hành chính sự 
nghiệp

0 1

Phòng Kinh tế hợp tác, Chi cục 
Phát triển nông thôn

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội 

Phòng Lao động tiền lương hoặc 
phòng chuyên môn khác (tùy theo 
nội dung công việc)

0 1

Bảo hiểm xã hội thành phố Quản lý thu 0 1

Cục Thuế thành phố
Phòng Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế 
hoặc phòng chuyên môn khác (tùy 
theo nội dung công việc)

0 1

Cấp huyện 0 29
Phòng Tài chính - Kế hoạch 0 14
Phòng Nông nghiệp thôn hoặc Kinh 
tế/Kinh tế -Hạ tầng.

0 14

Huyện Bạch Long Vỹ Phòng Kinh tế - Kế hoạch 0 1
3 Tỉnh Hải Dương

Cấp tỉnh 1 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Kinh tế ngành 2

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Phòng Kinh tế tập thể và Phát triển 
nông thuộc Chi cục phát triển nông 
thôn

1 2

Cấp huyện 0 36
Phòng Tài chính- Kế hoạch 0 12
Phòng Nông nghiệp và 
PTNT/Phòng Kinh tế 

0 24

4 Tỉnh Ninh Bình
Cấp tỉnh 0 3

- Sở KHĐT Phòng ĐKKD 2
- Sở NN&PTNT Chi cục PTNT 1

Cấp huyện 0 24
UBND huyện, TP Phòng TCKH 24

14 quận huyện



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

5 Tỉnh Bắc Ninh
Cấp tỉnh 1 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 2

Sở Nông nghiệp và PTNT
Phòng Nghiệp vụ - Chi cục Phát 
triển nông thôn

1

Cấp huyện 0 16
Phòng NN và PTNT 6
Phòng Tài chính – Kế hoạch 6
Phòng Kinh tế 2
Phòng Tài chính – Kế hoạch 2

6 Tỉnh Hà Nam
Cấp tỉnh 0 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 1
Cấp huyện 0 6

Các huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch 6
7 Tỉnh Vĩnh Phúc

Cấp tỉnh 0 2
Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh 
Phúc

Phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư 
nhân

0 2

Cấp huyện 0 12
Phòng Tài chính Kế hoạch 0 12

8 Tỉnh Hà Nội
Cấp tỉnh 1 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Tổng hợp Quy hoạch 1 1
Cấp huyện 30 30

Các quận, huyện Phòng Tài chính Kế hoạch 30 30
9 Tỉnh Hưng Yên

Cấp tỉnh 1 2

6 huyện

TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn 



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 0 2

Sở Nông nghiệp và PTNT
Phòng Kinh tế HTX-TT, Chi cục 
Phát triển nông thôn

1 0

Cấp huyện 0 10
Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh 
tế

0 10

10 Tỉnh Quảng Ninh
Cấp tỉnh 2 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 1
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn 2

Cấp huyện 0 26
 - Phòng Kế hoạch Tài chính
 - Phòng Kinh tế

26

11 Tỉnh Thái Bình
Cấp tỉnh 6 14

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Quản lý Quy hoạch 0 5
Sở Nông nghiệp & PTNT Chi cục phát triển nông thôn 6 0
Sở Công Thương Phòng Quản lý công nghiệp 1
Sở Tài chính Phòng Tài chính doanh nghiệp 7
Ngân hàng nhà nước VN - Chi 
nhánh tỉnh Thái Bình

1

Cấp huyện 0 7
UBND thành phố Phòng kinh tế 1
6 huyện Phòng NN&PTNT 6

III
VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ 
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

1 Tỉnh Thanh Hóa
Cấp tỉnh 2 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Quản lý Quy hoạch 0 1

Sở Nông nghiệp & PTNT
Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại 
thuộc Chi cục phát triển nông thôn

2 0

Cấp huyện 0 27
UBND huyện Phòng Tài chính - Kế hoạch 0 27

2 Tỉnh Nghệ An
Cấp tỉnh 0 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư 
nhân

1

Cấp huyện 0 21
UBND các huyện, thành, thị Phòng Tài chính - Kế hoạch 21

3 Tỉnh Quảng Bình
Cấp tỉnh 0 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư 
nhân

1

Cấp huyện 0 8
UBND các huyện, thành, thị 8

4 Tỉnh Quảng Trị
Cấp tỉnh 2 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư Kinh tế ngành 1
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Chi cục PTNT 2 2

Cấp huyện 0 16
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

8UBND các huyện, thị xã, 
thành phố



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Phòng Tài chính kế hoạch 8
5 Tỉnh Bình Định

Cấp tỉnh 1 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Kinh tế ngành 1

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn - 
Phòng Kinh tế hợp tác và ngành 
nghề nông thôn

1 3

Cấp huyện 1 26

1 TP, 3 huyện
Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phòng Kinh tế 

10

7 huyện
Phòng Tài chính – Kế hoạch
Phòng Nông nghiệp và PTNT

1 16

6 Tỉnh Hà Tĩnh
Cấp tỉnh 1 8

Chi cục Phát triển nông thôn - 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Phòng Kinh tế hợp tác và trang trại 1 0

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng doanh nghiệp và đầu tư 0 2
Sở Tài chính Phòng Tài chính doanh nghiệp 0 1
Sở Công Thương 1
Sở Tài nguyên và Môi trường 1
Sở Xây dựng 1
Ngân hàng nhà nước tỉnh 1
Sở Giao thông vận tải 1
Sở Khoa học và công nghệ

Cấp huyện 0 14
UBND các huyện Phòng Tài chính kế hoạch 14

7 Tỉnh Khánh Hòa

thành phố



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Cấp tỉnh 0 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch; 
Phòng Doanh nghiệp, KTTT và TN

2

Cấp huyện 0 16
Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp 
và PTNT

8

Phòng Tài chính - Kế hoạch 8
8 Tỉnh Phú Yên

Cấp tỉnh 0 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 1

Cấp huyện 0 7
phòng Tài chính kế hoạch; phòng 
Kinh tế hoặc phòng Nông nghiệp

7

9 Tỉnh Quảng Ngãi
Cấp tỉnh 0 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Kinh tế Ngành 0 1
Cấp huyện 0 13

Phòng Tài chính - Kế hoạch 0 13
10 Tỉnh Bình Thuận

Cấp tỉnh 0 1

Sở kế hoạch đầu tư
Phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Kế 
hoạch

1

Cấp huyện 0 10
Phòng Tài chính kế hoạch Phòng tài chính kế hoạch 10

11 Thành phố Đà Nẵng
Cấp tỉnh 0 1



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Sở kế hoạch đầu tư
Phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư 
nhân

1

Cấp huyện 9 0
UBND các huyện Phòng tài chính kế hoạch 7

UBND huyện Hòa Vang
Phòng tài chính kế hoạch và Phòng 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2

12 Tỉnh Quảng Nam
Cấp tỉnh 0 1

Kế hoạch và Đầu tư Kinh tế ngành 1
Cấp huyện 0 18

Tài chính - Kế hoạch 18
13 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Cấp tỉnh 2 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Doanh nghiệp, KTTT và Tư 
nhân; Kinh tế ngành; ĐKKD

3

Sở Nông nghiệp và PTNT Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại 2

Sở Công thương Phòng Quản lý Công nghiệp 1
Sở Giao thông Vận tải Phòng Kế hoạch 1
Sở Tài chính Phòng Ngân sách 1

Sở Tài nguyên và Môi trường
Chi cục Quản lý đất đai; Văn phòng 
quản lý đất đai

1

Ngân hàng Nhà nước Chi 
nhánh Thừa Thiên Huế

Phòng Tổng hợp Nhân sự và Kiểm 
soát nội bộ

1

Cấp huyện 0 9
Phòng Tài chính-Kế hoạch; Nông 
nghiệp và PTNT

9



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

14 Tỉnh Ninh Thuận
Cấp tỉnh 0 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 1
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn 1

Cấp huyện 0 7
Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn

7

IV VÙNG TÂY NGUYÊN
1 Tỉnh Đắk Nông

Cấp tỉnh 2 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Đăng ký kinh doanh và Hỗ 
trợ doanh nghiệp

1 0

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại 
- Chi cục phát triển Nông thôn

1 0

Sở Giao thông vận tải
Phòng quản lý vận tải, phương tiện 
và người lái

1

Sở Công Thương Văn phòng 1
Sở Tài nguyên và Môi trường Phòng Quy hoạch  - Giao đất 1

Sở Xây dựng
Các phòng, Trung tâm, đơn vị trực 
thuộc

1

Sở Khoa học và Công nghệ 
Các phòng, Trung tâm, đơn vị trực 
thuộc

1

Ngân hàng Nhà nước – Chi 
nhánh Đắk Nông

Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà 
nước - Chi nhánh Đắk Nông

1

Cục Thuế tỉnh Chi cục Thuế khu vực 1
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bảo hiểm Xã hội cấp huyện



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Cấp huyện 0 8
- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng; Phòng 
Kinh tế (thành phố Gia Nghĩa);  
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

8

2 Tỉnh Đắk Lắk
Cấp tỉnh 2 13

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 1 6
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn 

Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại 
(Chi cục Phát triển nông thôn)

1 2

Sở Xây dựng Phòng Quản lý xây dựng 1
Sở Giao thông vận tải Phòng KHTH 1
Sở Công Thương Phòng KHTCTH 1
Sở Tài nguyên và môi trường Phòng Quản lý đất đai 1
Sở Tài chính Phòng TCDN 1

Cấp huyện 0 15
Phòng Tài chính - Kế hoạch tham 
mưu giúp UBND huyện quản lý 
chung về kinh tế tập thể; các Phòng 
Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế và 
Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường 
theo dõi kinh tế tập thể theo chuyên 
ngành quản lý

15

3 Tỉnh Lâm Đồng
Cấp tỉnh 1 14

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký Kinh doanh 1



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn 1

Sở Tài Chính Phòng tài chính đầu tư 1
Ngân hàng nhà nước chi 
nhánh tỉnh Lâm Đồng

Phòng Thanh tra 1

Sở Công Thương Phòng KH TC & HTQT 1

Sở Giao thông và Vận tải
Phòng Quản lý vận tải, phương tiện 
và người đi lại

1

Sở Văn Hóa-Thể thao-Du Lịch Phòng 1

Sở Lao động-Thương binh và 
Xã hội

PTP.LĐ tiền lương - BHXH 1

Sở Khoa học Công nghệ
Phòng Quản lý Công nghệ và 
chuyên ngành

1

Sở Xây dựng Phòng 1
Sở Tài nguyên Môi Trường Phòng Quản lý đất đai 1
Sở Truyền thông -  Thông tin Phòng Kế hoạch Tài chính 1
Cục Thuế tỉnh Phòng Tuyên truyền 1
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
Thương mại và Du lịch tỉnh

Phòng Đầu tư 1

Ban Dân tộc 1
Cấp huyện 0 12

Phòng tài chính kế hoạch 12
4 Tỉnh Kon Tum

Cấp tỉnh 0 0

Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư 
nhân

1 

Cấp huyện 0 9



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Phòng TC-KH 9
5 Tỉnh Gia Lai

Cấp tỉnh 0 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư 
nhân

2

Cấp huyện 0 17
UBND các huyện, thị xã, 
thành phố

Phòng Tài chính - Kế hoạch 17

V VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
1 Tỉnh Bình Phước

Cấp tỉnh 0 2
Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăng ký kinh doanh 1
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn

Văn phòng 1

Cấp huyện 0 11
Phòng Tài chính Kế hoạch 11

2 Tỉnh Bình Dương
Cấp tỉnh 0 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 1
Cấp huyện 0 9

Phòng Tài chính Kế hoạch 9
3 Tỉnh Đồng Nai

Cấp tỉnh 0 2
Sở KH &ĐT Quản lý ngành 0 2

Cấp huyện 0 22
Tài chính kế hoạch 0 22

4 Tỉnh Tây Ninh
Cấp tỉnh 0 1



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 0 1
Cấp huyện 0 9

Phòng  Tài chính – Kế hoạch 0 9
5 Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp tỉnh 5 10

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Doanh nghiệp, KTTT và tư 
nhân

3

Sở Tài chính Phòng Hành chính sự nghiệp 0 1
Sở Công Thương Phòng Quản lý thương mại 0 1
Sở Giao thông vận tải Phòng Quản lý vận tải đường bộ 0 1
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Phòng Kinh tế hợp tác - Chi cục 
Phát triển nông thôn

5 0

Sở Tài nguyên và Môi trường Phòng Kế hoạch – Tài chính 0 1
Cục Thống kê Phòng Thống kê Thương mại 0 1
Viện Nghiên cứu phát triển Nghiên cứu phát triển kinh tế 0 1
Ngân hàng nhà nước chi 
nhánh Thành phố

Phòng Tổng hợp – Kiểm soát nội bộ 0 1

Cấp huyện 0 66
Phòng Tài chính và Kế hoạch 66

6 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp tỉnh 0 2

- Sở Kế hoạch Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 1
- Sở Nông nghiệp và PTNT Chi cục Phát triển nông thôn 1

Cấp huyện 0 8
Phòng Tài chính Kế hoạch 8

VI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
1 Tỉnh Long An

Cấp tỉnh 2 1



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (Chi cục Phát triển 
nông thôn và Thuỷ lợi)

Phòng Kinh tế hợp tác và Cơ điện 
ngành nghề nông thôn

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Quy hoạch, Kế hoạch tổng 
hợp

1

Cấp huyện 0 30
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (phòng Kinh tế)

15

Phòng Tài chính - Kế hoạch 15
2 Tỉnh Tiền Giang

Cấp tỉnh 0 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 1

Cấp huyện 0 1
Phòng Tài chính - Kế hoạch 1

3 Tỉnh Bến Tre
Cấp tỉnh 2 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư (co 
quan thường trực BCĐ tỉnh) 
quản lý chung

Phòng Quản lý ngành 2

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quản lý nhà nước 
lĩnh vực nông nghiệp

Chi cục Phát triển nông thôn 1 1

Sở GTVT phụ trách quản lý 
nhà nước về lĩnh vực giao 
thông, vận tải

Phòng quản lý GTVT 1



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Sở Công thương phụ trách 
quản lý nhà nước lĩnh vực 
thương mại – dịch vụ; công 
nghiệp-tiểu thủ công nghiệp

Phòng Quản lý thương mại 1

Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam – chi nhánh Bến Tre, phụ 
trách lĩnh vực tín dụng

Phòng Thanh tra 1

Cấp huyện 0 33
Phòng Tài chính – Kế hoạch (cơ 
quan thường trực BCĐ huyện) quản 
lý chung

11

Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn quản lý nhà nước lĩnh 
vực nông nghiệp

11

Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng 
phụ trách nhà nước lĩnh vực thương 
mại – dịch vụ; công nghiệp-tiểu thủ 
công nghiệp

11

4 Tỉnh Trà Vinh 
Cấp tỉnh 1 0

Kế hoạch & Đầu tư TH Kinh tế Khoa giáo 1
Cấp huyện 0 9

UBND huyện, thị xã, thành 
phố

Phòng Tài chính kế hoạch 9

5 Tỉnh Vĩnh Long
Cấp tỉnh 3 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Kinh tế 1 1
Sở Nông nghiệp & PTNT Phòng KTHT& PTNT- CCPTNT 2



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Cấp huyện 0 28
Phòng Tài chính- Kế hoạch 12
Phòng Nông nghiệp & PTNT 16

6 Tỉnh Đồng Tháp
Cấp tỉnh 6 1

Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại 
(Chi cục Phát triển nông thôn)

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng đăng ký kinh doanh 1 1
Cấp huyện 3

Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; phòng Kinh tế

6

Phòng Tài chính - Kế hoạch 3 11
7 Tỉnh An Giang 

Cấp tỉnh 7 5

Sở Nông nghiệp và PTNT
Phòng Kinh tế hợp tác (Chi cục 
PTNT)

1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Doanh nghiệp, KTTT và TN 1

Hội Nông dân tỉnh Ban Kinh tế - Xã hội 5

Sở Giao thông vận tải
Phòng Quản lý vận tải, phương tiện 
và người lái

1

Sở VHTT&DL Phòng Quản lý du lịch 1

Sở Công Thương
Phòng Kế hoạch - Tài chính- Tổng 
hợp

1

Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh
Phòng Thanh tra, giám sát ngân 
hàng

1 1

Cấp huyện 0 22



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Phòng Nông nghiệp & PTNT; 
Phòng Kinh tế

11

Phòng Kế hoạch - Tài chính 11
8 Tỉnh Kiên Giang

Cấp tỉnh 0 4
Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 2
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn 2

Cấp huyện 0 15
Phòng Tài chính-Kế hoạch 15

9 TP Cần Thơ
Cấp tỉnh 1 5

Sở KH&ĐT Kinh tế 1
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

Chi cục phát triển nông thôn 1 3

Sở chuyên ngành quản ý theo 
chức năng nhiệm vụ và lĩnh 
vực (Sở Công Thương, Sở 
Xây dựng, Sở Giao thông vận 
tải)

1

Cấp huyện 0 9

UBND quận, huyện
Tài chính kế hoạch, Kinh tế, Nông 
nghiệp

9

10 Tỉnh Hậu Giang
Cấp tỉnh 0 3

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng HTĐT, THQH 3
Cấp huyện 0 15



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Phòng Tài chính – kế hoạch, Phòng 
Nông nghiệp, Phòng kinh tế hạ 
tầng, Phòng kinh tế

15

11 Tỉnh Sóc Trăng
Cấp tỉnh 0 23

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 23
Cấp huyện 0 184

Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

49

Phòng Kinh tế 12
Phòng Tài chính - Kế hoạch 123

12 Tỉnh Bạc Liêu
Cấp tỉnh 0 2

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Đăng ký kinh doanh 2
Cấp huyện 0 12

- Phòng Kinh tế và Phòng Tài chính 
- Kế hoạch (02 đơn vị: Thành phố 
Bạc Liêu và Thị xã Giá Rai).
- Phòng Tài chính - Kế hoạch và 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (04 đơn vị: Huyện Hòa 
Bình; huyện Vĩnh Lợi; huyện 
Phước Long và huyện Đông Hải).
 - Phòng Tài chính - Kế hoạch (01 
đơn vị: Huyện Hồng Dân).

12

13 Tỉnh Cà Mau
Cấp tỉnh 0 5



Sở Phòng phụ trách theo dõi
Chuyên 

trách
Kiêm nhiệm

STT Địa phương
Đầu mối quản lý Số cán bộ theo dõi hiện có

Sở Kế hoạch và
 Đầu tư

Phòng Đăng ký kinh doanh 1

Sở Nông nghiệp và PTNT
Phòng Kinh tế hợp tác thuộc Chi 
cục Phát triển nông thôn

4

Cấp huyện 0 2
Phòng Tài chính - Kế hoạch 2



Phụ lục IV 

CÁC MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ NỔI BẬT 

(Ban hành kèm theo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục 

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT) 

I. VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 

1. TỈNH HÀ GIANG 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- HTX Tuấn Dũng huyện Mèo Vạc: Liên kết với trên 100 hộ dân phát triển 

2.200 đàn ong. Năm 2021 sản lượng đạt 15.000 lít mật ong bạc hà, giá trị đạt 

6.500 triệu đồng, thu nhập bình quân/người/tháng đạt 5,0 triệu đồng. Toàn bộ sản 

phẩm của người dân được HTX bao tiêu, đã tạo thêm việc làm thu nhập gia tăng 

giá trị sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho thành viên, người dân địa 

phương, sản phẩm đã tham gia được vào hệ thống tiêu thụ Vinmart. 

- HTX Nông dân trồng Cam sạch xã Vĩnh Phúc trồng và chăm sóc cam 

VietGap, với tổng diện tích là 291 ha, trong đó có 120 ha trồng tại xã Vĩnh Phúc 

và 171 ha trồng tại các xã lân cận, năng suất bình quân đạt 17 tấn/ha, tổng sản 

lượng khoảng trên 2.975 tấn, doanh thu đạt 44,6 tỷ đồng/năm, sản phẩm đã tham 

gia được vào hệ thống tiêu thụ Vinmart. 

- HTX Thiên Hương thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, mỗi năm sản 

xuất trên 2.000 lít rượu ngô và tam giác mạch. Giá trị sản xuất ước đạt trên 2.500 

triệu đồng, thu nhập người lao động bình quân từ 4,5 đến 5,0 triệu 

đồng/người/tháng. Hiện nay HTX đang đầu tư xây dựng trang trại nuôi ngựa, bò 

vỗ béo với kinh phí đầu tư 2,0 tỷ đồng. 

+ HTX tiểu thủ công nghiệp Việt Thành, thị trấn Việt Lâm, huyện Vị 

Xuyên, thu mua và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chổi chít cho các thành viên. Mỗi 

năm cho doanh thu 38 tỷ đồng/năm, tạo nhiều việc làm cho người dân. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

- HTX Phìn Hồ trà Hoàng Su Phì: Sản xuất chuỗi giá trị chè, thu mua chè 

của các hộ dân tại xã và các xã lân cận để chế biến, đóng gói, tem nhãn mác - tiêu 

thụ. Mỗi năm cho doanh thu trên 5 tỷ đồng, tạo nhiều việc làm cho người dân, sản 

phẩm đã tham gia được vào hệ thống tiêu thụ Vinmart. 

- HTX Hải Khang Bắc Quang: Sản xuất, chế biến chuỗi giá trị thực phẩm 

từ lợn đen, gà địa phương, HTX tự chăn nuôi - chế biến (đóng gói, gắn tem, nhãn 

mác sản phẩm) - tiêu thụ sản phẩm; doanh thu mỗi năm đạt trên 2 tỷ đồng. 

- HTX cộng đồng Nặm Đăm huyện Quản Bạ sản xuất, chế biến dược liệu; 

năm 2021 chế biến được hơn 1.000 lọ sản phẩm dược liệu các loại, doanh thu đạt 

1,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân/người/tháng đạt 4,0 triệu đồng. HTX đã liên kết 

thu mua sản phẩm nguyên liệu tươi của người dân về chế biến, thực hiện dịch vụ 

du lịch cộng đồng nông thôn. 
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+ HTX chè Tây Côn Lĩnh, tại thôn Vàng Luông, xã Thượng Sơn, huyện Vị 

Xuyên đã thực hiện liên kết giữa các nhà: nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và 

đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến chè shan tuyết cổ thụ. Mỗi năm 

cho doanh thu 8,5 tỷ đồng, tạo nhiều việc làm cho người dân. 

2. TỈNH CAO BẰNG 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

Trong giai đoạn 2001-2021, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình HTX kiểu 

mới hoạt động đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều HTX chuyên ngành được ưu 

tiên tập trung phát triển để tạo ra sản phẩm, như: Sản xuất hàng nông sản như: 

Nấm hương, Lạp sườn, Chanh dây, Dâu Tây, Dưa lưới, Miến dong, Nho hạ đen 

... Một số HTX đã tìm được hướng đi phù hợp, phát triển sản xuất kinh doanh gắn 

với sản phẩm có lợi thế, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chú trọng thị 

trường đầu ra và định hướng phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm. Đây thực sự 

là hướng đi có hiệu quả trong xây dựng HTX kiểu mới, điển hình là HTX Ba Sạch 

Hưng Đạo, Tân Việt Á, HTX Tâm Hòa (Thành phổ Cao Bằng); HTX Miến dong 

Án Lại (Hòa An),  HTX miến dong Cốc Phường, HTX dong riềng Trung Hiếu, 

HTX sản xuất chế biến kinh doanh nông sản và dịch vụ Phia Đén (Nguyên Bình); 

HTX Vạn Phúc (huyện Hòa An, HTX Trường Thịnh (Nguyên Bình), HTX Hợp 

Nguyên (Bảo Lạc), HTX sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng (Hạ Lang) là một 

trong những HTX hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực: Khai thác vật liệu cát, 

sỏi, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và kinh doanh vận tải đáp ứng nhu cầu 

thị trường. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát thường xuyên tuyên truyền cho 

các thành viên nâng cao nhận thức về Luật HTX năm 2012, vận động nhiều người 

cùng tham gia góp vốn điều lệ để trở thành thành viên HTX. Trong quá trình hoạt 

động, các HTX luôn chú trọng bảo toàn nguồn vốn để mở rộng đầu tư sản xuất, 

kinh doanh. Nhờ đó, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX tăng theo 

từng năm. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị  

Trong lĩnh vực nông nghiệp có một số HTX điển hình theo phương thức 

sản xuất gắn với chuỗi giá trị như: HTX Ba sạch Hưng Đạo, HTX Thắng Lợi (xã 

Xuân Hòa, huyện Hà Quảng); HTX An Thịnh (xã Lưu Ngọc, huyện Trùng 

Khánh); HTX Nông lâm và dịch vụ An Bình (xã Cao Chương, huyện Trùng 

Khánh); HTX Bảo Hưng (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng). 

3. TỈNH BẮC KẠN 

a. Mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách 

làm mới 

- Hợp tác xã thương mại và dịch vụ Toàn Dân hướng đến sản phẩm nông 

nghiệp an toàn 

Xác định, sản phẩm nông nghiệp an toàn có vai trò quan trọng trong việc 

nâng cao chất lượng cuộc sống, Hợp tác xã (HTX) Thương mại và Dịch vụ Toàn 
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Dân được thành lập từ tháng 02 năm 2021 tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn 

tỉnh Bắc Kạn đã và đang tích cực đổi mới tư duy trong sản xuất, phát triển sản 

phẩm nông nghiệp an toàn, nâng cao giá trị kinh tế, bảo vệ người tiêu dùng. 

HTX Thương mại và Dịch vụ Toàn Dân chủ yếu là trồng cây Dâu tây và 

trồng Dưa lưới FUJISAWA F1 - Nhật Bản, áp dụng công nghệ ISRAEL khoảng 

2.400 cây với diện tích nhà màng 1.700m2, cho thu hoạch với giá 50.000 đồng/kg. 

Mặc dù mới trồng thử nghiệm nhưng theo đánh giá, chất lượng dưa ngon, ngọt, 

mẫu mã đẹp được người tiêu dùng ưa chuộng. Từ thành công này sẽ là điều kiện 

để HTX nhân rộng trong thời gian tiếp theo. Hiện nay HTX có sản phẩm “Mật 

ong Nam Cường Thượng hạng” được dán tem sản phẩm, tem check nguồn gốc 

xuất xứ, đóng hũ đóng hộp, khoảng hơn 1.000 lít được quảng bá trên sàn thương 

mại điện tử và trên hệ thống Shopee. Nằm tại lòng chảo Pác Chản thuộc xã Nam 

Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, cánh đồng dâu tây rộng 8.000m2 của HTX 

đang thu hút rất nhiều khách đến tham quan, trải nghiệm mỗi ngày vào dịp cuối 

năm. Tới đây, HTX sẽ thực hiện theo chuẩn VietGAP và hướng đến sản phẩm 

OCOP đối với sản phẩm quả dâu tây, dưa lưới và mật ong. Sản phẩm nông nghiệp 

an toàn dễ tiếp cận thị trường, giá cả ổn định, người tiêu dùng tin tưởng… lợi ích 

đó thấy rõ từ các sản phẩm của HTX trong thời gian qua. HTX đang tiếp tục xây 

dựng, hoàn thiện các bước để sản phẩm dưa lưới đạt theo tiêu chuẩn VietGAP.   

Hiện tại, HTX đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho khảo sát, 

nghiên cứu lập dự án trồng, chăm sóc, chế biến các sản phẩm từ dâu tây kết hợp 

du lịch sinh thái tại Thôn Cốc Lùng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn. Đây là ý 

tưởng tốt, gắn với du lịch Hồ Ba Bể và việc Tập đoàn SunGroup đầu tư tại khu 

vực Nam Cường sẽ mở ra nhiều điểm đón khách du lịch. 

Sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn không chỉ là định hướng của 

tỉnh mà còn là mục tiêu hướng đến sự hài lòng của người tiêu dùng mà HTX 

Thương mại và Dịch vụ Toàn Dân đang thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả 

phát triển kinh tế tại địa phương.  

- Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Thành Đạt tích cực ứng dụng khoa 

học công nghệ trong sản xuất 

HTX Công nghệ cao Thành Đạt (Thôn Nà Nạc, xã Hiệp Lực, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn) được thành lập đầu năm 2021 với 7 thành viên. Ngành nghề 

kinh doanh chính của HTX là sản xuất, kinh doanh các loại nông sản. Với mong 

muốn khởi nghiệp, làm giàu từ các loại rau, củ, quả là thế mạnh của địa phương, 

HTX đã lựa chọn hướng phát triển tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ 

trong sản xuất nông nghiệp. 

Tận dụng tối đa điều kiện thiên nhiên ưu đãi tại xã Hiệp Lực, huyện Ngân 

Sơn với khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm. HTX đã mạnh dạn xây dựng 

2.500m2 nhà lưới để trồng các loại cây ăn quả ngắn ngày giá trị cao như dâu tây, 

dưa lưới. Nhà lưới được đầu tư với tổng kinh phí 1 tỷ đồng, có hệ thống tưới nhỏ 

giọt tự động giúp cung cấp đủ độ ẩm cho cây. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2021, 

HTX đã thu được gần 500 triệu từ sản xuất tại nhà lưới với 500m2 dâu tây và 01 
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vụ dưa lưới diện tích 2.000m2. HTX sử dụng máy móc, cơ giới hóa trong khâu 

làm đất và lên luống; đồng thời, che phủ nilon các luống đất sau khi đã trộn đầy 

đủ phân. Phân bón chính mà HTX sử dụng là phân hữu cơ ủ hoại mục và phân 

giun quế. Ngoài ra, HTX đã chủ động sản xuất phân bón vi sinh từ nguyên liệu 

như: cá, hoa quả, trứng, sữa… để phun lên lá trong suốt thời kỳ sinh trưởng của 

cây. Nhờ đó, các loại cây dâu tây, cây dưa lưới có sức sinh trưởng tốt, bộ rễ khỏe, 

ít sâu bệnh. Quả thu được có độ đồng đều cao, ngọt dịu, chất lượng tốt, tạo được 

niềm tin cho người sử dụng. Sản phẩm dâu tây có giá 200.000đ/kg, dưa lưới từ 

35.000-50.000đ/kg được tiêu thụ tốt trên thị trường trong tỉnh, và các tỉnh thành 

lân cận như: Thái Nguyên, Hà Nội… 

Ngoài sản xuất trong nhà lưới, thành viên HTX còn sản xuất cà chua, dưa 

lê, rau các loại trên diện tích canh tác của từng hộ thành viên. HTX chủ động 

chuyển giao, giám sát kỹ thuật để chất lượng nông sản sản xuất ra được đồng đều. 

100% diện tích gieo trồng sau khi cày bừa, lên luống được phủ nilon trước khi trồng. 

Nhờ ứng dụng kỹ thuật che phủ nilon nên thành viên giảm được rất nhiều công chăm 

sóc. Dự kiến trong năm 2021, HTX sẽ thu 30 tấn dưa lê, 20-30 tấn cà chua, rau các 

loại.  

Nhờ việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, các sản phẩm của 

HTX có chất lượng tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, được người 

tiêu dùng lựa chọn và tin dùng. Thu nhập thành viên ước đạt 150-180 triệu 

đồng/năm. Trong giai đoạn 2021-2025, HTX phấn đấu phát triển 1 ha nhà lưới để 

chủ động trong việc sản xuất kinh doanh. 

b. Mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành công theo phương thức 

sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

- Hợp tác xã Tú Hương khởi nghiệp thành công với chuỗi giá trị cây lâm 

nghiệp 

HTX Tú Hương (xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) thành lập 

tháng 8 năm 2020 với 13 thành viên, vốn điều lệ 2,6 tỷ đồng. Sau một năm tổ chức 

hoạt động, đến nay HTX đã khởi nghiệp thành công với chuỗi giá trị cây lâm 

nghiệp, đem lại thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động. HTX Tú 

Hương là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh lựa chọn hướng đi phát triển chuỗi giá 

trị cây lâm nghiệp. Chuỗi giá trị cây lâm nghiệp cũng là đề tài HTX lựa chọn trong 

cuộc thi Khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức năm 2021. 

Cây lâm nghiệp là loại cây có vòng đời thu hoạch khá lâu, xác định phát 

triển chuỗi giá trị cây lâm nghiệp đòi hỏi phải kiên trì, đầu tư vốn lớn nên cần sự 

đồng tâm, đoàn kết từ các thành viên. Hiểu rõ những khó khăn trong thực hiện 

phương án sản xuất kinh doanh của HTX, Hội đồng quản trị đã đề ra những bước 

đi thích hợp, từng bước đạt mục tiêu đề ra. 

Cuối năm 2020, HTX đã thuê 2.000m2 đất của người dân để xây dựng vườn 

ươm giống cây lâm nghiệp. Cây giống được sản xuất từ khâu đóng bầu, tra hạt, 

chăm sóc, đảo bầu, phòng trừ sâu bệnh, luyện cây… đến xuất bán cho các hộ 
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thành viên và người dân trong xã nhằm đảm bảo kiểm soát được chất lượng cây 

giống tốt nhất trong chuỗi giá trị. Trong vụ đầu tiên, HTX đã sản xuất và xuất bán 

được 25 vạn cây giống lâm nghiệp các loại như mỡ, keo, quế… 

Ngoài việc trồng mới 1ha rừng, thành viên HTX đang chăm sóc 20 ha rừng 

các lứa tuổi phục vụ cho việc chế biến của HTX. Đến nay cơ bản nguồn nguyên 

liệu chế biến được HTX thu mua tại địa phương như gỗ mỡ, gỗ xoan, gỗ lát… với 

giá cả ổn định.  

HTX đã đầu tư 200m2 nhà xưởng với đầy đủ các loại máy móc: Máy cưa, 

máy xẻ, máy bào,… và các thiết bị khác phục vụ trong chế biến sản phẩm lâm 

nghiệp. Tổng giá trị máy móc của HTX đến nay đạt trên 600 triệu đồng. Nhờ việc 

trang bị đồng bộ máy móc, thiết bị nên việc chế biến sản phẩm từ gỗ như giường, 

tủ, kệ, bàn ghế, gỗ ván để thi công nhà sàn gặp nhiều thuận lợi, chất lượng sản 

phẩm được đảm bảo, có tính cạnh tranh cao trên thị trường. 

HTX đã tạo công ăn việc làm cho thành viên và người lao động với thu 

nhập đạt trung bình từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu trong 6 tháng đầu 

năm 2021 đạt 600 triệu đồng.  

Trong thời gian tới HTX Tú Hương dự kiến xây dựng thêm vườn ươm, 

điểm trưng bày sản phẩm của HTX trên quốc lộ 3B và trang bị phương tiện vận 

chuyển hàng hóa đảm bảo thuận tiện.  

- Hợp tác xã Thiên An tham gia dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm thảo dược trên địa bàn tỉnh  

Dân tộc Dao có một nền y học dân tộc lâu đời với tri thức sử dụng các loại 

dược liệu, các bài thuốc có giá trị để chữa các bệnh thông thường và nan y. Nhằm 

hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ cung ứng dịch vụ vật tư nông 

nghiệp, sản xuất, đến tiêu thụ sản phẩm dược liệu người Dao; đảm bảo tính bền 

vững, tăng khả năng cạnh tranh, phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế 

cho người dân, huyện Bạch Thông đã triển khai Dự án liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm thảo dược trên địa bàn huyện, Hợp tác xã Thiên An là đơn vị 

chủ trì Dự án. 

Dự án thực hiện trong 5 năm từ năm 2020 đến năm 2024; được triển khai 

với cơ chế nhà nước hỗ trợ 100% cây giống, phân bón; chi phí thẩm định, xét 

nghiệm; thiết kế, in bao bì, nhãn mác sản phẩm; tập huấn, hội thảo; 30% hỗ trợ 

xây dựng nhà xưởng và mua máy móc. Chủ trì dự án (Hợp tác xã Thiên An) sẽ 

đối ứng 70% kinh phí xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị và 100% kinh 

phí thực hiện dự án năm 2023, 2024. 

Trong năm 2020, Hợp tác xã Thiên An đã triển khai liên kết với các hộ dân 

trên địa bàn xã Vi Hương, huyện Bạch Thông trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

dược liệu. Các sản phẩm được tổng hợp từ hơn 30 loại cây thuốc gia truyền trong 

đó có cây hồi, cây quế, cây bồ kết… để tạo thành bộ sản phẩm thảo dược tắm của 

người Dao, Thảo dược xoa bóp Thiên Mộc, Thảo dược ngâm chân, Cao Gắm, 

Thảo dược xông hơi cảm cúm, các loại gối dược liệu, túi dược liệu, khẩu trang 
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dược liệu...; xây dựng vùng nguyên liệu, hỗ trợ giống, phân bón để trồng 4 ha cây 

dược liệu, trong đó: hồi 1,5 ha, quế 1,5 ha, bồ kết 1 ha. Các hộ dân tham gia dự 

án sẽ được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái dược liệu… 

Nằm trong hoạt động của Dự án, trong thời gian tới, Hợp tác xã Thiên An 

sẽ thực hiện mở rộng vùng nguyên liệu, triển khai liên kết với các hộ trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm dược liệu; mua máy móc thiết bị cô đặc phục vụ chế 

biến sâu các sản phẩm dược liệu; thiết kế, in bao bì, nhãn mác đựng sản phẩm sẵn 

có của người Dao… 

Thực hiện Dự án đã góp phần hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị 

từ cung ứng dịch vụ vật tư nông nghiệp, sản xuất, đến tiêu thụ sản phẩm dược liệu 

người Dao; đảm bảo tính bền vững, tăng khả năng cạnh tranh, phát triển sản xuất 

và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân trên địa bàn xã Vi Hương, xây dựng, 

tạo ra vùng nguyên liệu ổn định. Bao tiêu sản phẩm và tạo thu nhập cho khoảng 

hơn 30 hộ tham gia liên kết, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên, tại chỗ 

cho người dân địa phương, tăng thu nhập từ hoạt động liên kết sản xuất với Hợp 

tác xã, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.  

Hợp tác xã tổ chức liên kết sản xuất với các thành viên và các hộ dân thông 

qua hợp đồng liên kết tạo vùng nguyên liệu ổn định, đẩy mạnh các hoạt động sơ 

chế, chế biến và cung cấp sản phẩm có giá trị cao ra thị trường. Hiện nay, Hợp tác 

xã giải quyết công ăn việc làm cho hơn 15 lao động thường xuyên. Hợp tác xã 

được cấp giấy chứng nhận OCOP 3 sao cho 03 sản phẩm mới đều từ dược liệu 

tắm là: An Mộc Nhi, Phục Dưỡng Hoa, Mộc Vượng Xuân. 

4. TỈNH TUYÊN QUANG 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

(1) Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh 

- Địa chỉ: Thôn 17, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

- Điện thoại: 0914 287 527 

- Email: vananhsu17@gmail.com 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh thành lập vào ngày 

13/7/2017 theo Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 1505000133, do Phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Sơn cấp ngày 13/07/2017. 

- Số Lao động: 50 người. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã: Trồng cây chè, sản xuất 

chế biến tiêu thụ sản phẩm chè... 

- Hợp tác xã chú trọng đến hoạt động sản xuất nguyên liệu chè búp tươi và 

phục vụ cho chế biến sản phẩm chè khô của hợp tác xã. Tổng diện tích nguyên 

liệu là 25 ha chè, được trồng bằng các giống chè Ngọc Thúy, Bát tiên, LDP1; sản 
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lượng đạt 125 tấn nguyên liệu. Toàn bộ diện tích được áp dụng theo quy chuẩn 

VietGAP, trong đó có 5 ha chè Ngọc Thúy được Tổ chức chứng nhận sản xuất 

quy chuẩn VietGAP. 

- Hợp tác xã chú trọng quan tâm đến sự phát triển của địa phương như thành 

lập chuỗi liên kết cung ứng sản phẩm thực phẩm an toàn, hợp tác xã đã thực hiện 

liên kết sản xuất tạo vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị với Hợp tác xã dịch vụ 

sản xuất, chế biến chè Kim Quan, huyện Yên Sơn và tổ sản xuất chè tại xã Tú 

Thịnh, huyện Sơn Dương để bao tiêu nguyên liệu chè. 

- Hợp tác xã đã xây dựng và đăng ký nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc 

với sản phẩm chè xanh Ngọc Thúy tại Cục Sở hữu trí tuệ, đăng ký sản phẩm tham 

gia chu trình OCOP. Năm 2020, Hợp tác có 07 sản phẩm tham gia Chương trình 

OCOP được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt 3 Sao, 4 Sao (04 sản phẩm 4 

Sao và 03 sản phẩm 3 Sao). 

(2) Hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung 

- Địa chỉ: Thôn Đông Thịnh, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang. 

- Điện thoại : 0374886888.  

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: Chăn nuôi lợn, hoạt động dịch 

vụ chăn nuôi, hoạt động dịch vụ trồng trọt. 

- Tổng số thành viên: 11 thành viên.  

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số 1507F000074 ngày 08/6/2018. 

- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng. 

- Hợp tác xã đã quy hoạch xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, nhà kho, hệ 

thống cấp thoát nước…diện tích 4,87 ha. Hiện tại diện tích đã đầu xây dựng nhà 

xưởng 1.000 m2, nhà kho 800 m2, trụ sở làm việc 120 m2; máy nghiền thức ăn 

công suất 15-20 tấn/ngày; máy trộn thức ăn công suất 15-20 tấn/ngày; máy ép đùn 

thức ăn 500 kg/h; Máy phát điện (3 cái) 150kW/h … Hợp tác xã quản lý chặt chẽ 

nguồn nguyên liệu đầu vào (thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y,…), tổ chức sản xuất 

gắn với tiêu thụ sản phẩm, liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Hợp tác 

xã đã được Giấy chứng nhận VietGap cấp chứng nhận cho sản phẩm Lợn thịt. Sản 

phẩm tiêu thụ (lợn) năm 2018: 150 tấn; năm 2019: 250 tấn; năm 2020: 300 tấn, 

dự kiến thời gian tới 500-600 tấn. 

- Hiện nay Hợp tác xã không chỉ tạo việc làm cho các thành viên, Hợp tác 

xã đã tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động, thu nhập bình quân của thành 

viên và người lao động trong Hợp tác xã đạt 7 đến 8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài 

ra Hợp tác xã đã liên kết với hộ dân trồng Cà gai leo với diện tích 3 ha, sản xuất, 

tiêu thụ 18 tấn/năm. 

(3) Hợp tác xã Sơn Trà 

- Địa chỉ: Thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 
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Quang. 

- Điện thoại : 0972 808 055.  

- Email: sontratq@gmail.com .  

- Website: http://cheshantuyethongthai.com.vn 

- Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh: Trồng chè, sản xuất và chế biến 

chè khô, hoạt động dịch vụ trồng trọt. 

Tổng số thành viên: 20 thành viên.  

- Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã số 150207000062 ngày 14/06/2018. 

- Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái được thành lập năm 2018 trụ sở đặt tại 

xã Hồng Thái, huyện Na Hang là một xã vùng sâu, vùng xa, của huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang, với tổng diện tích vùng nguyên liệu chè Shan tuyết trên địa 

bàn xã là 64 ha. Trong đó có 21 ha chè Shan tuyết của Hợp tác xã đã được cấp Giấy 

chứng nhận sản xuất nông nghiệp hữu cơ.  

- Hiện tại Hợp tác xã đã hoàn thiện 01 nhà xưởng có diện tích 500 m2 với 

01 dây chuyền chế biến bao gồm các máy móc, trang thiết bị công nghệ tiên tiến 

bao gồm: 03 máy sao đốt bằng gas, 01 máy sao chè đốt bằng điện, 01 máy sao chè 

đốt bằng củi; 04 máy vò, 03 máy hút chân không; 01 máy ủ hương… với công 

suất chế biến khoảng 01 tấn chè tươi/ngày; tạo việc làm cho các hộ trồng chè, tạo 

việc làm thường xuyên cho 7-8 lao động, thu nhập bình quân của thành viên và 

người lao động trong Hợp tác xã đạt 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2019 

Hợp tác xã Sơn Trà vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chọn 

sản phẩm chè Shan tuyết Hồng Thái, Na Hang làm quà tặng Thủ tướng Malaysia. 

Ngoài ra Hợp tác xã đã thành lập tổ sản xuất rau, 08 thành viên tham gia tổ 

sản xuất rau là những người có kinh nghiệm, nhiều năm đã gắn bó với nghề trồng 

rau. Ngay từ khi bắt tay vào sản xuất rau, Hợp tác xã xác định trồng rau theo tiêu 

chuẩn an toàn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và mục tiêu bảo vệ sức khỏe 

cho người tiêu dùng là mục tiêu chiến lược. Vì vậy Hợp tác xã đã triển khai thực 

hiện sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện nay Hợp tác xã đã được chứng 

nhận 05 ha rau sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Với chủ trương nâng cao giá trị cây rau trên địa bàn xã và tăng thu nhập 

cho người trồng rau. Hợp tác xã đã xây dựng và đưa vào sản xuất rau trái vụ. Hiện 

nay các thành viên đã ổn định sản xuất rau an toàn, trái vụ cung ứng cho thị trường.  

Doanh thu năm 2018 đạt trên 900 triệu đồng, năm 2019 đạt 2,7 tỷ đồng; 

năm 2020 trên 4 tỷ đồng, năm 2021 ước đạt trên 4 tỷ đồng. 

b. Một số mô hình Hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất 

gắn với chuỗi giá trị 

(1) Hợp tác xã nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành 

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Yên Mỹ, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang. 
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- Giấy chứng nhận đăng ký HTX số 1505000129, đăng ký lần đầu ngày 

22/06/2017 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Sơn cấp. 

- Quá trình thành lập: Ngày 22/6/2017, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Yên Sơn cấp Chứng nhận đăng ký Hợp tác xã lần đầu số 1505000129 cho Hợp 

tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Tiến Thành Tuyên Quang. 

- Cơ cấu tổ chức: Hợp tác xã gồm có 15 thành viên, trong đó: 01 Chủ tịch 

Hội đồng quản trị, Giám đốc, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc, 

01 kế toán, 12 thành viên hợp tác xã. 

- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng. 

- Ngành, nghề kinh doanh: Chăn nuôi trâu, bò; chăn nuôi lợn; nuôi trồng 

thủy sản nội địa; chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt; bán buôn thức 

ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Tổ chức thu mua và tiêu thụ 

gia súc, gia cầm. 

- Từ năm 2018, việc triển khai thực hiện Chuỗi liên kết chăn nuôi trâu, bò 

thịt an toàn sinh học gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Hợp tác xã đã ký hợp đồng thực hiện liên kết chăn nuôi trâu, bò thịt vỗ béo với 

20 Hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh, gần 200 hộ tham gia. Hợp tác xã đã 

cung ứng con giống trâu bò, thức ăn chăn nuôi đầu vào và tiêu thụ toàn bộ sản 

phẩm giống vật nuôi sau khi kết thúc thời gian chăn nuôi vỗ béo; cam kết giá bán 

giống trâu, bò đầu vào bằng với giá thu mua trâu, bò sau khi kết thúc vỗ béo; giao 

nhận sản phẩm vật nuôi qua cân điện tử nên người chăn nuôi yên tâm, tin tưởng 

đầu tư vào chăn nuôi. Chuỗi liên kết chăn nuôi trâu, bò thịt vỗ béo an toàn sinh 

học gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm thêm cho hàng 

trăm hộ gia đình trực tiếp nuôi trâu, bò thịt vỗ béo, trồng cỏ làm thức ăn cho gia 

súc. 

(2) Hợp tác xã chăn nuôi và sản xuất giống gia cầm Minh Tâm 

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Tân Thắng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang.                  

- Điện thoại: 0982529022. 

- Email: hoptacxaminhtamsdtq@gmail.com. 

- Thành lập ngày: 28/06/2017. 

- Số lượng thành viên: 37 thành viên. 

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất giống gia cầm, trồng cây nông nghiệp, 

sản xuất Dưa leo (Dưa chuột). 

- Các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của Hợp tác xã: sản xuất con 

giống gia cầm, nuôi gia cầm thương phẩm, sản xuất và tiêu thụ Dưa leo theo hợp 

đồng ký kết bao tiêu. 

- Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã. 
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+ Kết quả năm 2018: Tổng đàn gia cầm năm 2018 của Hợp tác xã có 8.000 

con giống sinh sản và cho ấp nở 3.000 con giống/ngày. Đạt doanh thu 4,7 tỷ đồng. 

Chăn nuôi gia cầm thương phẩm, tổng đàn thường xuyên 5.700 con đạt 2,1 tỷ 

đồng. 

+ Kết quả năm 2019: Tổng đàn gia cầm có 12.000 con giống sinh sản và 

cho ấp nở 5.100 con giống/ngày, doanh thu đạt 6,44 tỷ đồng, với phương thức sản 

xuất kinh doanh tổ chức ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm. Về chăn nuôi gia 

cầm thương phẩm: Tổng đàn thường xuyên 5.700 con, doanh thu đạt 2,3 tỷ đồng. 

+ Kết quả năm 2020: Tổng đàn gia cầm của 16.000 con giống sinh sản, cho 

ấp nở 5.200 con giống/ngày. Tổng doanh thu từ sản xuất con giống 29 triệu 

đồng/ngày, khoảng trên 850 triệu đồng/tháng. Tổng chi phí sản xuất 20 triệu 

đồng/ngày, khoảng trên 600 triệu đồng/tháng. Lợi nhuận đạt 1,5 tỷ đồng. 

+ Hiện nay ngoài sản xuất và cung ứng giống gia cầm cho các hộ chăn nuôi 

gia cầm trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Hợp tác xã đã liên kết sản xuất với 09 

Hợp tác xã và khoảng 200 hộ dân tham gia trên địa bàn 05 huyện của tỉnh tuyên 

Quang để sản xuất 40 ha Dưa leo. Trong đó Hợp tác xã cung ứng giống, hướng 

dẫn kỹ thuật, tư vấn sử dụng vật tư và bao tiêu sản phẩm. 

5. TỈNH LÀO CAI 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

1. HTX dịch vụ Nông, lâm nghiệp và xây dựng Quang Vinh: Địa chỉ: thôn 

An, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn; Người đại diện theo pháp luật: Nông Đình 

Tá; Điện thoại: 0355357580; Ngành nghề chủ yếu trồng trọt và chăn nuôi. Tổng 

diện tích trồng trọt 100.000 m2; Trại lợn đen bản địa quy mô 500 con (Trại lợn 

nái sinh sản 200 con, thương phẩm 300 con); Cây trồng chủ đạo: Cây dưa chuột 

bao tử phục vụ xuất khẩu, các loại măng, các loại ngũ cốc (Gạo, đậu, đỗ, lạc). 

Hiện, HTX có 10 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh, đạt 3 - 4 sao (Sản 

phẩm măng sặt đạt 4 sao). HTX có 50 thành viên và tạo công ăn việc làm ổn định 

cho 60 lao động, thu nhập bình quân khoảng 5-5,5 triệu đồng/người/tháng. Tổng 

doanh thu năm 2020 đạt 8 tỷ đồng/năm.   

2. HTX cộng đồng Dao Đỏ: Địa chỉ: thôn Tà Chải, xã Tả Phìn, thị xã Sa 

Pa; Người đại diện theo pháp luật: Tẩn Tả Mẩy; Điện thoại: 0973180251; Ngành, 

nghề kinh doanh: Dịch vụ tắm thuốc dân tộc, massge, Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, 

Nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Trồng rau, đậu các loại và giống hoa cây cảnh; 

trồng cây gia vị dược liệu; chăn nuôi gia súc, gia cầm; nuôi trồng thủy sản cá nước 

lạnh, Trồng cây hàng năm khác; Sản xuất nước tắm dân tộc Dao đỏ...;  Đóng góp 

của HTX: HTX có 120 thành viên (112 thành viên là nữ). HTX đang hướng tới 

cho các hộ gia đình bảo tồn và trồng mới các loại cây thảo dược theo quy mô tập 

trung nhằm tạo ra vùng nguyên liệu, chất lượng và ổn định để cung cấp cho HTX 

cộng đồng Dao Đỏ phát triển bền vững. Từ cây dược liệu để làm nguyên liệu cho 

dịch vụ tắm lá người Dao và chiết xuất tinh dầu từ cây Chùa Dù, góp phần tăng 

thu nhập cho thành viên từ 30 – 35 triệu đồng/hộ/năm. 
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3. HTX Duy Phong: Địa chỉ: thôn Bảo Tân 2, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà; 

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Vi; Điện thoại: 0912.419.309; 

Ngành, nghề kinh doanh: Trồng cây dược liệu, Trồng cây hàng năm, Hoạt động 

dịch vụ trồng trọt, Hoạt động dịch vụ chăn nuôi, Chế biến và bảo quản rau quả 

khác, Sản xuất chè (trà) túi lọc các loại, Chưng cất và pha chế rượu mạnh...;  

Những sản phẩm chủ lực hiện tại của HTX: rượu, trà actiso, thực phẩm sạch (các 

sản phẩm nông sản như: các loại nấm, mộc nhĩ, tương ớt đóng chai), gà đen 

H’Mong; Đóng góp của HTX: HTX có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao 

và 4 sao, góp phần trong việc xây dựng nông thôn mới của xã Bảo Nhai; HTX có 

7 thành viên và tạo việc làm cho 10 – 15 lao động thường xuyên, thu nhập bình 

quân đạt 5 – 6 triệu đồng/tháng. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

1. HTX Tiên phong Mường Vi: Địa chỉ: thôn Đông Căm, xã Mường Vi, 

huyện Bát Xát; Người đại diện theo pháp luật: Cao Xuân Diễn; Điện thoại: 

0913287186; 02143903888; Ngành, nghề kinh doanh: Xay xát và sản xuất bột 

thô; Bán buôn gạo, thức ăn chăn nuôi; Bán lẻ trong các cửa hàng chuyên doanh; 

Trồng cây dược liệu, cây gia vị; Pha chế và bán lẻ đồ uống có cồn. HTX sản xuất, 

kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực Gạo Séng Cù, tại xã Mường 

Vi, huyện Bát Xát, tỉnh. Công đoạn tham gia trong chuỗi giá trị: HTX tham gia 

vào công đoạn mua bán, chế biến xay xát, bán buôn, bán lẻ.  Đến nay, số lượng 

thành viên đã nâng lên 20 người, với tổng vốn điều lệ là 6 tỷ đồng. Doanh thu 

trung bình 7,6 tỷ đồng/năm với lợi nhuận trung bình đạt 608 triệu đồng /năm; thu 

nhập bình quân thành viên 5,5 triệu đồng/tháng; thu nhập của các hộ tham gia liên 

kết 150 triệu đồng/năm. 

2. HTX Quế hữu cơ Nậm Đét: Địa chỉ: thôn Nậm Đét, xã Nậm Đét, huyện 

Bắc Hà; Ngành, nghề kinh doanh: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động 

vật sống; trồng cây gia vị, cây dược liệu; trồng rừng và chăm sóc rừng; khai thác 

gỗ; trồng cây có hạt chứa dầu; cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; nhân và chăm sóc 

cây giống nông nghiệp; chăn nuôi... HTX nông nghiệp, sản xuất kinh doanh gắn 

với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực Quế hữu cơ tại xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà. 

Công đoạn tham gia trong chuỗi giá trị: HTX tham gia vào công đoạn mua bán; 

sơ chế, chế biến sản phẩm từ quế; bán buôn, bán lẻ sản phẩm từ quế. Kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh: doanh thu bình quân hàng năm đạt trên 40 tỷ đồng; thu 

nhập bình quân của người lao động từ 5 – 6 triệu đồng/tháng.  

6. TỈNH YÊN BÁI 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến nay đã hình thành nhiều mô hình HTX nổi 

bật, điển hình với cách làm mới, phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị. 

Những mô hình HTX nói trên đi vào hoạt động đã phát huy được khả năng hợp 

tác của các HTX từ khâu cung cấp nguyên liệu đầu vào, khâu hướng dẫn kỹ thuật, 

sơ chế cho đến tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, góp phần tạo việc làm, nâng cao 
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giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho thành viên HTX. Hiện nay tỉnh Yên Bái đang 

định hướng cho các HTX trên địa bàn triển khai xây dựng và phát triển các sản 

phẩm chủ lực của tỉnh theo chuỗi giá trị như: dâu tằm tơ, các sản phẩm rau an 

toàn, sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng,...  

HTX Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành: sản xuất sản phẩm măng Bát Độ; HTX 

6/12 Đào Thịnh sản xuất các sản phẩm từ quế; HTX chăn nuôi và dịch vụ nông 

nghiệp MQ chăn nuôi gà; HTX dịch vụ tổng hợp Hồng Ca sản xuất các sản phẩm 

từ quế, măng Bát Độ; HTX quế hồi Việt Nam (huyện Trấn Yên) sản xuất quế, 

hồi; HTX nuôi trồng thủy sản hồ Thác Bà; HTX nuôi trồng thủy sản Hoàng Kim 

Xanh; HTX dịch vụ tổng hợp xã Tân Nguyên khai thác đá; HTX đặc sản Bưởi 

Đại Minh; HTX nông nghiệp Bạch Hà nuôi trồng thủy sản; HTX Dịch vụ tổng 

hợp Kiến Thuận sản xuất chè đen xuất khẩu; HTX Suối Giàng sản xuất chè; HTX 

chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng sản xuất chè; HTX Dịch vụ tổng hợp Thắng 

Lợi khai thác đá, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi; HTX Thái Sơn sản 

xuất tinh dầu thực vật; HTX Vạn Hoa sản xuất chè đen bán thành phẩm; HTX 

dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Công Tâm sản xuất các sản phẩm từ quế. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

Một số sản phẩm đã được xuất khẩu ra nước ngoài, tiêu biểu như: sản phẩm 

chè (HTX dịch vụ tổng hợp Kiến Thuận huyện Văn Chấn; HTX chè Tân Hương 

huyện Yên Bình); sản phẩm măng tre Bát Độ (HTX dịch vụ tổng hợp Kiên Thành 

huyện Trấn Yên); sản phẩm gỗ rừng trồng (HTX Hoàng Nam huyện Yên Bình); 

sản phẩm quế vỏ và tinh dầu quế (HTX dịch vụ tổng hợp nông lâm nghiệp Công 

Tâm Văn Yên).   

7. TỈNH THÁI NGUYÊN 

Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số HTX hoạt động đạt hiệu quả cao trong 

các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vận tải,... Những 

đơn vị này đều có quy mô lớn, địa bàn hoạt động rộng, sản xuất, kinh doanh đa 

ngành nghề, điển hình như: HTX vận tải ô tô Tân Phú, HTX chè Hảo Đạt, HTX 

chè Tân Hương, HTX chè La Bằng, HTX dịch vụ nông, lâm nghiệp Liên Sơn, 

HTX dịch vụ kinh doanh tổng hợp Cổ Lũng, HTX chế biến lâm sản và kinh doanh 

vật liệu xây dựng, HTX cơ khí thanh niên, HTX vận tải Chuyên Đức... Trong đó, 

HTX vận tải ô tô Tân Phú và HTX chè Tân Hương là 02 HTX điển hình tiên tiến 

toàn quốc năm 2016. 

8. TỈNH LẠNG SƠN 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

(1) Hợp tác xã Chăn nuôi thỏ Ngọc Thạch 

- Địa chỉ: xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

- Loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Chăn nuôi thỏ, cung cấp các 

dịch vụ liên quan đến chăn nuôi thỏ. 



13 

 

- Quy mô thành viên: 32 thành viên. 

- Mô hình tổ chức, quản lý Hợp tác xã: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 

Giám đốc Hợp tác xã. 

- Quy mô sản xuất: nuôi 4.000 thỏ bố, mẹ; mỗi năm xuất bán hơn 30.000 

con thỏ thịt, sản lượng khoảng 60 tấn có liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty 

TNHH NIPPON ZOKI VIỆT NAM - Bắc Ninh và cung ứng khoảng 1.000 con 

thỏ giống cho các thành viên và nhân dân trong vùng.  

- Cung cấp dịch vụ cho thành viên: Thức ăn cho thỏ (cám), thỏ giống, thuốc 

thú y; bao tiêu 100% sản phẩm đầu ra cho các thành viên Hợp tác xã. 

(2) Hợp tác xã Thành Lộc 

- Địa chỉ: xã Thống nhất, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 

- Loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Nuôi gà sáu ngón (giống gà đặc 

sản của địa phương) 

- Tổng số vốn sản xuất kinh doanh: 7.536 triệu đồng. 

- Tổng số thành viên: 07 người. 

- Quy mô sản xuất: 1.000 con gà bố, mẹ; 

- Mô hình tổ chức, quản lý Hợp tác xã: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 

Giám đốc.  

- Cung cấp dịch vụ cho thành viên: Thức ăn chăn nuôi, gà giống, thuốc thú 

y. 

b. Một số mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành công theo 

phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

(1) Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản Lê Hồng Phong - 

huyện Bắc Sơn: Ký hợp đồng liên kết với Hợp tác xã cá cần Dương Hảo, tỉnh Bắc 

Giang chuyên cung cấp con giống và bao tiêu sản phẩm cá thịt; ký hợp đồng liên 

kết với Công ty TNHH Minh Hiếu tỉnh Hưng Yên, ứng dụng khoa học kỹ thuật 

trong chăn nuôi cá, sử dụng chế phẩm sinh học, thu mua ốc bươu vàng tại địa 

phương chế biến thức ăn chăn nuôi, giảm được chi phí trong chăn nuôi, tạo thêm 

việc làm cho người lao động. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi 

đã tạo ra đàn cá thương phẩm an toàn, sản lượng cá hàng năm tăng lên rõ rệt: 

- Năm 2015, đạt 18 tấn cá, doanh thu 1,2 tỷ đồng. 

- Năm 2016, đạt 24 tấn cá, doanh thu  1,5 tỷ đồng. 

- Năm 2018 - 2020, đạt trên 25 tấn cá, doanh thu 1,8 - 2 tỷ đồng. 

Từ hoạt động SXKD thực tế Hợp tác xã đã tạo ra chuỗi liên kết SXKD với 

các doanh nghiệp, Hợp tác xã; làm tăng thêm lợi nhuận, tạo thêm việc làm, thu 

nhập ổn định cho trên 20 lao động tại địa phương. Thu nhập bình quân của các 

thành viên và người lao động trong HTX năm sau cao hơn năm trước (năm 2015: 

4,3 triệu đồng/người/tháng, năm 2016: 5 triệu đồng/người/tháng, năm 2018 - 
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2020: 5,5 - 6 triệu đồng/người/tháng). 

(2) HTX Phượng Hoàng, huyện Chi Lăng: Là đơn vị hoạt động sản xuất rau 

quả sạch, an toàn theo Tiêu chuẩn VietGAP; Sản xuất giống cây ăn quả, cây dược 

liệu; kinh doanh phân bón và các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp; kết nối 

với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở trong và ngoài tỉnh, 

nhằm ứng dụng nhanh các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, 

góp phần thiết thực trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Hợp tác xã đã chủ động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm tham gia 

các hội chợ ở trong và ngoài tỉnh; ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với một số 

doanh nghiệp, hợp tác xã ở tỉnh bạn và thị trường Hà Nội. 

Hàng năm với 10,5 ha cây bưởi cho thu hoạch 150 tấn quả với số tiền thu 

được đạt 2,4 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trong Hợp tác xã đạt 42 triệu 

đồng/ người/năm. Nhờ liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, Hợp tác xã và 

thương lái cho nên từ năm 2017 đến nay sản phẩm Bưởi VietGAP của Hợp tác xã 

được tiêu thụ hết ở thị trường trong và ngoài tỉnh.  

Năm 2020 Hợp tác xã ký hợp đồng với Hợp tác xã nông sản sạch Yên Dũng, 

Bắc Giang tiêu thụ khoảng 120 tấn na VietGAP trên địa bàn xã Chi Lăng vào hệ 

thống siêu thị Hà Nội. Hợp tác xã đã tích tụ được gần 100ha đất rừng sản xuất, 

bước đầu cải tạo 20ha để trồng bưởi, mít, bơ. 

9. TỈNH BẮC GIANG 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- Mô hình HTX điểm về liên kết sản xuất: ngoài 02 mô hình HTX được 

UBND tỉnh quyết định xây dựng thành mô hình điểm về sản xuất hàng hóa nông 

nghiệp tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm có sự liên kết giữa doanh 

nghiệp với người sản xuất tại Tân Yên và Hiệp Hòa, trong thời gian qua Bắc Giang 

hình thành nên một số mô hình điểm tại Yên Dũng, Lục Ngạn, Việt Yên … mà 

HTX là trực tiếp đầu mối thu mua, tiêu thụ nông sản cho thành viên và các HTX 

khác, tạo lên sản lượng lớn cung ứng thường xuyên cho các chuỗi siêu thị.  

- Mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao: việc ứng dụng công nghệ cao 

trong các HTX nông nghiệp hình thành và phát triển mạnh từ đầu năm 2017. Đến 

nay, toàn tỉnh có 48 HTX nông nghiệp có ứng dụng CNC vào quá trình sản xuất 

kinh doanh, trong đó chủ yếu là ứng dụng kỹ thuật canh tác không dùng đất (thủy 

canh, trồng cây trên giá thể, màng dinh dưỡng); ứng dụng công nghệ nhà màng, 

nhà lưới có hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động; ứng dụng công nghệ 

tưới phun, tưới nhỏ giọt có hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động; ứng 

dụng công nghệ sấy lạnh; công nghệ bảo quản lạnh; công nghệ sản xuất cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản an toàn theo tiêu chuẩn VietGap; công nghệ sinh học và vi sinh 

vật. Có 01 HTX áp dụng đồng bộ công nghệ nhà màng, nhà lưới, trồng rau trên 

giá thể và sử dụng công nghệ tự động hóa trong tưới nhỏ giọt và bón phân, chiếm 

2,3% (HTX rau sạch Yên Dũng). Dần hình thành được một số vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung ứng dụng CNC, có hiệu quả như: Vùng sản xuất rau xã Tiến 
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Dũng, huyện Yên Dũng; vùng sản xuất rau xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa; 

vùng sản xuất hoa xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang; vùng sản xuất rau xã Bảo Đài, 

huyện Lục Nam,… 

HTX dịch vụ nông nghiệp Hưng Thịnh (Hiệp Hòa) và HTX sản xuất kinh 

doanh nông nghiệp Quang Trung (Tân Yên), với quy mô mỗi HTX thực hiện sản 

xuất từ 10-15 ha, sản phẩm chủ yếu là rau chế biến, như: dưa bao tử, dưa chuột 

Nhật, ớt Nhật. Các thành viên được tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình sản 

xuất theo yêu cầu của doanh nghiệp. Hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện 

tích tăng từ 3-5 lần so với trước, giúp doanh nghiệp giảm chi phí thu gom nguyên 

liệu, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và là hình mẫu để 

nhân rộng. HTX rau sạch Yên Dũng, HTX NN Công nghệ cao trí Yên, Yên Dũng; 

HTX NN Hồng Xuân, Lục Ngạn; HTX NN Lý Nhân, Việt Yên... 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

Sau khi thực hiện đề án mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2018 với 4 sản phẩm là 

nấm ăn, mỳ Chũ, thịt lợn sạch và rau an toàn. Tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án xây 

dựng và phát triển nông sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh, giai đoạn 2019-2021 

với 3 sản phẩm, vải thiều Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế hoặc mỳ Chũ Lục Ngạn). 

Đến nay ngoài các HTX tham gia đề án có một số mô hình HTX hoạt động ổn 

định, hiệu quả, thực hiện tốt việc liên kết sản xuất, hợp tác kết nối tiêu thụ các sản 

phẩm ra thị trường, tạo được chỗ đứng nhất định: Mô hình HTX sản xuất và tiêu 

thụ rau, củ, quả (HTX Rau sạch Yên Dũng, huyện Yên Dũng; HTX nông nghiệp 

Đồng Tâm 3, huyện Hiệp Hòa); mô hình HTX cây ăn quả, cây có múi (HTX dịch 

vụ nông nghiệp Tân Mộc; HTX nông nghiệp Thanh Hải, huyện Lục Ngạn); mô 

hình chăn nuôi (HTX dịch vụ tổng hợp và sản xuất nông nghiệp Lúa Vàng, huyện 

Yên Dũng; HTX Phát Huy, HTX NN xanh huyện Yên Thế, HTX nông nghiệp 

Hữu cơ Bình Minh, Hiệp Hòa). 

10. TỈNH PHÚ THỌ 

- HTX mì gạo Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì được thành lập 

năm 2016, tiền thân là Làng nghề Mì gạo của xã Hùng Lô, với 9 thành viên đều 

là những hộ gia đình có truyền thống làm mì gạo. Sản phẩm của HTX đã nhanh 

chóng chiếm lĩnh thị trường và đón nhận nhiều đánh giá tốt từ phía người tiêu 

dùng và được phân phối ở các hệ thống siêu thị trên cả nước như VinMart, Coop 

Mart, BigC... Trung bình mỗi tháng HTX sản xuất từ 40 đến 50 tấn mì gạo, Doanh 

thu đạt khoảng 12 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của thành viên và người lao 

động 4,5 – 5,5 triệu đồng/người/tháng, đời sống thành viên ngày một ổn định và 

nâng cao. HTX mì gạo Hùng Lô hiện sở hữu 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 

4 sao của tỉnh Phú Thọ.  

- HTX dịch vụ sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã, xã 

Tứ Xã, huyện Lâm Thao được thành lập năm 2015 với sự tham gia 73 thành viên 

tham gia sản xuất theo mô hình chuỗi liên kết, với diện tích sản xuất đạt 10 ha. Các 
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loại rau HTX trồng đều đạt tiêu chuẩn VietGAP để cung cấp cho các doanh nghiệp 

uy tín và các cửa hàng nông sản sạch với sản lượng 800 - 1.400 kg/ngày cung ứng 

ra thị trường và chuỗi siêu thị Vinmart, BigC, Coop Mart,… với giá cao gấp 1,5-

2 lần so với giá ở chợ địa phương; doanh thu dự kiến năm 2021 đạt 10.850 triệu 

đồng. 

- Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Điện năng Vĩnh Lại, xã Vĩnh Lại, huyện 

Lâm Thao: Thành lập năm 1980 với 1.820 thành viên, đã chuyển đổi theo Luật Hợp 

tác xã 2012. HTX hoạt động đa ngành nghề: Dịch vụ thủy lợi, dịch vụ điện nông 

thôn; cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; cung ứng vật tư nông nghiệp; sản 

xuất và tiêu thụ giống cây trồng; bảo vệ sản xuất; chế biến và tiêu thụ nông sản.  

- HTX thịt chua Thanh Sơn (thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn), năm 

2020, sản phẩm thịt chua của HTX đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh Phú 

Thọ. HTX đã xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm thông qua 15 nhà phân phối, 

30 đại lý. Với các mặt hàng sản phẩm như: Bì giòn sần sật, thịt chua truyền thống, 

thịt chua tỏi ớt, thịt chua riềng, tai ba chỉ, thịt thính… Tổng doanh thu của HTX 

năm 2021, ước đạt 3.000 triệu đồng. HTX đang tạo việc làm ổn định cho 11 lao 

động thường xuyên, thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.  

- Quỹ tín dụng nhân dân xã Hùng Lô (xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì), 

Quỹ tín dụng nhân dân Hùng Lô được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1998, 

từ số thành viên ban đầu 30 người, đến nay, Quỹ TDND Hùng Lô đã phát triển 

lên gần 2.433 thành viên, hoạt động ở 3 xã (Hùng Lô, Phượng Lâu, Kim Đức) với 

1 trụ sở chính và 3 phòng giao dịch. Đến nay, QTND xã Hùng Lô có tổng số vốn 

hoạt động là 343,4 tỷ đồng; trong đó, tiền gửi dân cư là 232,3 tỷ đồng, vốn điều 

lệ là 12 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 321,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 

2,5 tỷ đồng. Hằng năm, QTDND xã Hùng Lô nộp thuế cho nhà nước là từ 300 - 

400 triệu đồng. Các hoạt động dịch vụ Quỹ TDND Hùng Lô góp phần hỗ trợ HTX 

và nhân dân xã Hùng Lô và các xã lân cận trong đổi mới sản xuất, nâng cao thu 

nhập, ổn định đời sống, đẩy lùi và xóa bỏ nạn cho vay nặng lãi; đóng góp tích cực 

vào chương trình nông thôn mới bền vững. 

11. TỈNH ĐIỆN BIÊN 

a. Một số mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nổi bật, điển hình với 

cách làm mới 

- Hợp tác xã đồ thủ công mỹ nghệ Anh Minh thành lập năm 2008 với 15 

thành viên và 9 lao động. Vốn điều lệ ban đầu của HTX có 300 triệu đồng. Sau 

hơn 10 năm hoạt động và phát triển đến nay HTX đồ thủ công mỹ nghệ Anh Minh 

đã có 18 xã viên, sử dụng lao động thường xuyên và ổn định là 19 người với tổng 

số vốn điều lệ hiện nay là 10 tỷ đồng. Thu nhập bình quân lao động (bằng số 

VNĐ/người): 5.000.000 đồng/tháng. HTX đã xây dựng các dự án, kế hoạch ưu 

tiên phát triển các hoạt động có ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sản 

phẩm đồ gỗ mỹ nghệ của HTX đồ thủ công mỹ nghệ Anh Minh ngày càng được 

nâng cao về chất lượng và mẫu mã sản phẩm, được nhiều khách hàng trong nước 

và nước ngoài ưa chuộng, cụ thể như các sản phẩm: quà tặng hàng lưu niệm phục 
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vụ cho khách du lịch, bàn ghế nghệ thuật, tranh gỗ 3D, lộc bình, lọ hoa, các loại 

tượng gỗ.... HTX đã chủ động đẩy mạnh hoạt động liên kết giữa các hợp tác xã 

thủ công mỹ nghệ với các doanh nghiệp có năng lực. Tìm kiếm, mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm, đề xuất hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến thương mại.  

- Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng Hà Nam Bình: Được thành lập từ 

tháng 10/2003, với 9 thành viên cùng nhau góp vốn với số vốn góp 100 triệu đồng. 

Thời gian đầu mới thành lập, hợp tác xã chỉ khai thác, sản xuất vật liệu đá xây 

dựng, sau 15 năm hoạt động, hợp tác xã đã đầu tư thêm cơ sở vật chất kỹ thuật, 

mua sắm thêm máy móc thiết bị, kết nạp thêm nhiều thành viên để mở rộng sản 

xuất, phát triển thêm nhiều ngành nghề như: xây dựng công trình giao thông, thuỷ 

lợi, vận tải, san lấp mặt bằng,... Từ khi thành lập đến nay, hợp tác xã đã kết nạp 

thêm 16 thành viên, nâng tổng số thành viên đến thời điểm hiện nay là 25 thành 

viên, vốn hoạt động lên đến 50 tỷ đồng; Doanh thu cung cấp dịch vụ của Hợp tác 

xã hàng năm tăng nhanh. Doanh thu bình quân 3 năm 2018, 2019, 2020 là 60 tỷ. 

Số tiền đã nộp ngân sách Nhà nước trong 3 năm là 4,4 tỷ đồng; hợp tác xã đã giải 

quyết việc làm và có thu nhập ổn định cho gần 100 lao động. 

b. Một số mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành công theo 

phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

- Chuỗi cung ứng gạo của HTX Thanh Yên: HTX có hơn 230 hộ dân trồng 

lúa tham gia liên kết với diện tích 150 ha. Sản phẩm gạo Tám, gạo Tâm Sáng của 

HTX đảm bảo 100% tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, được đóng gói với 

nhãn mác, bao bì, mã vạch quy chuẩn, tiêu thụ tại thị trường Hà Nội, các tỉnh lân 

cận và nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường; Hiện nay thương hiệu “Gạo 

Tám”, “Gạo Tâm Sáng” của HTX đã được phân phối rộng khắp các tỉnh miền Bắc 

và hiện diện sản phẩm ở các chuỗi siêu thị lớn, uy tín như: Vinmart; Big CGo...với 

sản lượng tiêu thụ khoảng 500 tấn/năm. HTX Dịch vụ tổng hợp Thanh Yên đã 

mạnh dạn áp dụng phương thức sản xuất kinh doanh mới, hiện đại, xây dựng được 

chuỗi sản phẩm có uy tín và chất lượng cao, với nhiều chủng loại gạo khác nhau 

an toàn cho sức khỏe. Sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tăng lợi nhuận cho các 

thành viên, góp phần xây dựng thương hiệu gạo Ðiện Biên. Qua đó tạo việc làm 

cho nhiều lao động trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. 

- Chuỗi cung ứng dứa an toàn của HTX Na Sang Mường Chà có 38 hộ trồng 

dứa tham gia vào quá trình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với tổng diện tích 

trên 160 ha dứa, trong đó có 63 ha dứa được trồng theo chuẩn VietGAP. Đã nâng 

cao ý thức của các thành viên của HTX trong kỹ thuật sản xuất, kinh doanh dứa 

an toàn, từng bước xây dựng thương hiệu với việc sử dụng tem nhãn trên sản 

phẩm. Thị trường tiêu thụ chủ yếu nội tỉnh và hiện nay dứa của HTX đã được các 

thương lái thu mua tập trung với số lượng lớn và vận chuyển đi các tỉnh như Sơn 

La, Hòa Bình, Hà Nội và sản phẩm dứa của HTX cũng tìm được đầu ra ổn định 

bằng việc ký được hợp đồng tiêu thụ từ 2.000 - 2.500 tấn dứa/năm với Công ty 

TNHH Nông sản xuất khẩu Tấn Phát tại tỉnh Nam Định đến năm 2024..; HTX có 

01 sản phẩm đạt OCOP 3 sao là Dứa quả Na Sang.  
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- Chuỗi sản phẩm mật ong Điện Biên của HTX mật ong Điện Biên: được 

thành lập năm 2019 với có 09 thành viên. Với quy mô trên 2.000 đàn ong nuôi tự 

nhiên, mỗi năm HTX cho sản lượng 100 tấn mật ong thô; doanh thu của HTX 

năm 2020 là 2,4 tỷ đồng; 02 sản phẩm mật ong hoa ban và mật ong bánh tổ của 

HTX đã được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt OCOP 4 sao. 

12. TỈNH LAI CHÂU 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- Mô hình HTX Phát triển du lịch cộng đồng: HTX Trái Tim - địa chỉ tại 

bản Sin Suối Hồ, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Được thành 

lập và đi vào hoạt động năm 2016, gồm 16 thành viên chính thức và hơn 100 thành 

viên liên kết, tổng vốn điều lệ 1.600 triệu đồng. Thông qua các hoạt động của 

HTX đã vận động người dân đoàn kết, huy động sức dân cùng với Chính quyền 

địa phương đã cải tạo, xây dựng những con đường và cảnh quan khu vực du lịch 

Sin Suối Hồ thành điểm du lịch cồng động đẹp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thu hút 

được khách thăm quan. 

- Mô hình nuôi cá nước lạnh: HTX sản xuất nông nghiệp và dịch vụ du lịch 

Ngũ Chỉ Sơn - địa chỉ tại Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Thành 

lập năm 2015 gồm 13 thành viên, tổng vốn điều lệ là 5.000 triệu đồng. Phát huy 

lợi thế, điều kiện thuận lợi của tự nhiên, HTX mạnh dạn đầu tư xây dựng trại nuôi 

cá nước lạnh lớn (99 bể nuôi cá rộng 6.000m2 mặt nước, quy mô 10 vạn con cá 

hồi, cá tầm, sản lượng mỗi tháng HTX bán ra thị trường 15 tấn cá tầm và 1,5 tấn 

cá hồi); các sản phẩm cá tầm, cá hồi của HTX đã cung cấp cho nhiều chuỗi tiêu 

thụ trong và ngoài tỉnh như cá hồi phi lê, cá tầm cắt khúc. Hiện HTX đã có 02 sản 

phẩm tham gia Chương trình OCOP đạt 3 sao. 

- Mô hình HTX tạo nhiều việc làm và doanh thu cao: HTX Phương Nhung 

- địa chỉ tại Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Thành lập năm 

2003, gồm 33 thành viên, tổng vốn điều lệ là 50.000 triệu đồng; đã tạo việc làm 

cho 90 lao động, mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng, doanh thu hàng năm 

bình quân đạt trên 40.000 triệu đồng; luôn bảo đảm an sinh cho thành viên và 

người lao động. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

- Mô hình HTX liên kết theo chuỗi giá trị về gạo đặc sản: HTX Thanh Xuân 

- địa chỉ tại Xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Thành lập năm 

2009, gồm 12 thành viên và 154 thành viên liên kết, trồng 30 ha lúa Séng Cù tại 

huyện Than Uyên và HTX đã liên kết các hộ dân trong sản xuất và tiêu thụ lúa 

đặc sản, cung ứng dịch vụ đầu vào (giống, phân bón, thuốc và hướng dẫn ký thuật) 

và bao tiêu sản phẩm cho người dân; HTX có 03 sản phẩm OCOP được UBND 

tỉnh công nhận năm 2020, trong đó 01 sản phẩm 4 sao (gạo Séng Cù) và 02 sản 

phẩm 3 sao (gạo Tẻ tròn, gạo Nếp Tan Pỏm).  

- Mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong trồng cây ăn quả: HTX Mường 
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Mô - địa chỉ tại Xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu. Thành lập năm 

2016, gồm 173 thành viên, tổng vốn điều lệ 1.300 triệu đồng. HTX đã thực hiện 

liên kết doanh nghiệp trồng trên 100 ha cây ăn quả (nhãn chín muộn 45 ha, xoài 

Đài Loan 65 ha), tại xã Mường Mô. Hiện tại cây Nhãn đã cho quả, chất lượng đáp 

ứng yêu cầu của đơn vị liên kết, bao tiêu sản phẩm. HTX trong chuỗi giá trị là cầu 

nối liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp, HTX tiếp nhận quy trình kỹ thuật 

sạch có năng suất, chất lượng từ doanh nghiệp và chuyển giao, hướng dẫn người 

dân; tiếp nhận giống, vật tư từ doanh nghiệp cấp phát cho người dân, là đầu mối 

thu mua sản phẩm của hộ dân và bán cho doanh nghiệp. 

13. TỈNH SƠN LA 

Các mô hình HTX, LHHTX của tỉnh Sơn La phát triển rất phong phú và đa 

dạng, ở nhiều vùng trong tỉnh, như: Mô hình trồng rau, quả sạch, sản xuất rượu 

của HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19/5 huyện Mộc Châu; HTX sản xuất, 

chiết xuất tinh dầu dược liệu và dịch vụ nông lâm nghiệp Mường La; Mô hình sản 

xuất và nhân giống một số giống Lan bản địa có giá trị kinh tế tại cao nguyên Mộc 

Châu; Mô hình HTX Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai; Mô hình dịch vụ 

ăn uống và dịch vụ tắm suối nước nóng thiên nhiên của HTX dịch vụ thương mại 

Hua La, thành phố Sơn La; các mô hình hoạt động quỹ tín dụng nhân… trong đó, 

có 03 mô hình HTX điển hình về cách làm mới và mô hình thành công theo phương 

thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, cụ thể như sau: 

-  HTX Phương Nam, bản Pha Cúng, xã Loóng Phiêng, Yên Châu. Thành 

lập năm 2016, HTX có 9 thành viên với 70 ha nhãn, 20 ha xoài. Ngay từ khi mới 

thành lập, HTX đã giúp các thành viên tiếp cận tiến bộ kỹ thuật sản xuất, áp dụng 

công nghệ tưới ẩm, chăm sóc, thu hoạch đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm sản 

phẩm sạch đến với người tiêu dùng. Toàn bộ diện tích cây ăn quả của HTX đã 

được ghép, cải tạo nên năng suất, chất lượng hơn hẳn giống địa phương trước đây. 

Thương hiệu nhãn ghép của HTX sau khi được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ 

NN&PTNT) cấp mã số vùng trồng đã có mặt tại các thị trường trong tỉnh và siêu 

thị tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh 

Hóa.... HTX thường xuyên giải quyết việc làm cho hơn 50 lao động địa phương, 

với mức tiền lương 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện chi trả đầy đủ chế 

độ tiền lương, bảo hiểm, tặng quà động viên trong những dịp lễ, tết... góp phần 

thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn. 

Doanh thu bình quân của HTX đạt gần 20 tỷ đồng, thu nhập bình quân của các 

thành viên đạt 500 - 900 triệu đồng/năm. Đặc biệt, 5/9 hộ thành viên HTX đạt 

danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. 

- HTX Sản xuất kinh doanh Chè Bản Dọi 1, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu. 

HTX được thành lập vào năm 2003, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 vào 

ngày 18/7/2016. Sản xuất kinh doanh là trồng cây chè; dịch vụ cung ứng vật tư kỹ 

thuật phục vụ nông nghiệp; thu chè búp tươi; chế biến tiêu thụ sản phẩm và chế 

biến nông sản; dịch vụ cung cấp giống cây trồng. HTX có 7 thành viên chính thức, 

350 hộ thành viên liên kết, 60 người lao động (toàn bộ số lao động là người bản 

địa tại địa phương, trong đó 80% là đồng bào dân tộc thiểu số). Vốn điều lệ ban 
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đầu là 1,5 tỷ đồng, vốn điều lệ sau chuyển đổi năm 2016 là 2 tỷ đồng. Thị trường 

tiêu thụ sản phẩm của HTX trong tỉnh Sơn La, thành phố Hà Nội và một số tỉnh 

lân cận, thị trường nước ngoài như Afghanistan, Pakistan. HTX sản xuất, kinh 

doanh áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và định hướng hữu cơ 

trên tổng diện tích gần 86 ha đất sản xuất của HTX và thành viên liên kết, với các 

sản phẩm chính là Chè xanh shan tuyết, Chè shan cổ thụ, Chè shan đặc biệt, Chè 

bát tiên đặc biệt, Chè bát tiên (75 ha trồng chè shan và 10ha trồng chè bát tiên). 

Quy trình sản xuất chè thực hiện theo 5 bước, được theo dõi và kiểm tra nghiêm 

ngặt theo đúng quy trình. HTX đã áp dụng sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn 

VietGAP và hướng hữu cơ không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, 

phân bón hoá học nên đã có những chuyển biến rõ rệt về việc nâng cao được sản 

lượng, chất lượng sản phẩm của HTX. Bên cạnh đó, HTX còn xây dựng đề án bảo 

vệ môi trường và thực hiện khoan trắc môi trường định kỳ hàng năm. Doanh thu 

năm 2019 của HTX đạt 68,4 tỷ đồng; Doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 của HTX 

đạt 15,1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của các hộ thành viên đạt 36 triệu đồng/năm; 

lương công nhân lao động trong HTX đạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu 

đồng/người/năm. Mỗi năm HTX dành khoảng 25% trên tổng lợi nhuận đóng góp 

cho công tác xã hội tại địa phương. HTX đã thực sự thúc đẩy phát triển kinh tế 

hộ, kết nối các hộ sản xuất nhỏ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên. 

- HTX nông nghiệp Ngọc Hoàng, tiểu khu 7, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn 

thành lập năm 2016, với 10 thành viên, quy mô sản xuất 50 ha cây ăn quả, trong 

đó có 5,5 ha Thanh long. HTX thuê 5 cán bộ kỹ thuật trình độ tiến sỹ, thạc sỹ và 

kỹ sư lĩnh vực nông nghiệp hướng dẫn, giúp các thành viên nâng cao kiến thức, 

kỹ thuật áp dụng trong sản xuất, chăm sóc, bảo quản sản phẩm nông sản. Với cách 

làm bài bản, khoa học, tuân thủ chặt chẽ các quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm; lập sổ tay ghi chép quy trình chăm sóc, thời gian bón phân, sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật. HTX đã được Trung tâm Chất lượng nông, lâm, thủy sản 

Vùng 1 đánh giá và cấp Giấy chứng nhận VietGAP. Các sản phẩm quả của HTX 

được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn, đặc biệt là sản phẩm Thanh Long ruột 

đỏ. So với năm 2016, số thành viên HTX đã tăng gấp đôi, diện tích cây ăn quả 

tăng lên 175 ha (70 ha Thanh long và 105 ha Xoài, Nhãn, Bưởi). 

14. TỈNH HÒA BÌNH 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

Hợp tác xã Chuối Viba: trụ sở tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, hiện có 

27 thành viên với tổng vốn điều lệ là 500 triệu đồng, làm dịch vụ tiêu thụ 100% 

sản phẩm chuối tiêu hồng cho các thành viên, cung cấp cho trên 1.000 đối tác trên 

toàn quốc, trong đó có một số siêu thị lớn như Vinmart, BigC, T-mart, Coop-

mart…, hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch, đồng thời cũng cung cấp cho các khu 

công nghiệp ở Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… và các trường học, văn phòng, 

công ty tại các địa phương. Sản phẩm chuối Viba được Hãng hàng không Quốc 

gia Vietnam Airline ký hợp đồng cung cấp cho các bữa ăn của Vietnam Airline. 

Tổng diện tích trồng chuối của hợp tác xã hiện là 30 hecta, trong đó có 9,5 hecta 

trồng theo tiêu chuẩn VietGAP; với khả năng cung cấp khoảng trên 1.300 tấn 
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chuối/năm, được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.. hợp tác xã lắp đặt 

hệ thống phun tưới tự động, giàn phun mưa, phủ nilon... nhằm cung cấp đủ nguồn 

nước tưới theo đúng quy trình, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh; đầu tư khu vực nhà 

xưởng sơ chế với diện tích khoảng 1.000 m2, sơ chế 5 tấn chuối/ngày, quá trình 

vận chuyển được cơ giới hóa đồng bộ nên bảo đảm chất lượng khi đến nơi tiêu 

thụ. Sau khi thu hoạch, sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu sẽ được thực hiện 

các quy trình phân loại, rửa sạch, ủ chín, đóng gói bao bì, dán tem thương hiệu và 

chuyển đến nơi tiêu thụ. Doanh thu hợp tác xã đạt trên 10 tỷ đồng,tạo việc làm 

cho 28 lao động thường xuyên, với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng. 

- Hợp tác xã du lịch và nông nghiệp Hang Kia: trụ sở tại xã Hang Kia, huyện 

Mai Châu với vốn điều lệ là 200 triệu đồng. Hợp tác xã hoạt động theo mô hình 

phát triển sản xuất nông nghiệp bản địa, sản phẩm được chứng nhận OCOP kết 

hợp với du lịch nông nghiệp, nông thôn. Tổng số thành viên là 11 hộ thành viên, 

trong đó, 3 hộ làm dịch vụ du lịch cộng đồng, 1 hộ chuyên sản xuất thổ cẩm, trang 

phục dân tộc Mông, còn lại 7 thành viên phát triển sản xuất nông nghiệp… hợp 

tác xã quan tâm nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú; tổ chức nhiều hoạt động trải 

nghiệm thú vị như thăm quan vườn mận, trang trại cam rộng 15 ha của hợp tác xã 

… Khách du lịch có thể tự tay dệt thổ cẩm để tạo ra những bộ trang phục thổ cẩm 

độc đáo… Nhờ vậy, mỗi năm hợp tác xã đón khoảng trên 10.000 lượt khách tới 

thăm quan, khám phá Hang Kia, trong đó, khoảng 50% khách lưu trú; doanh thu 

từ dịch vụ du lịch đạt khoảng 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 15 lao động, với 

mức thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng. hợp tác xã được chứng nhận đạt sản 

phẩm OCOP 4 sao về du lịch cộng đồng Hang Kia.  

- Hợp tác xã Hà Phong: trụ sở tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong với 92 

thành viên và vốn Điều lệ 20 tỷ đồng. Tổng diện tích sản xuất là 300 ha, 100% 

diện tích cam thời kỳ kinh doanh đã được chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, đưa 

ra thị trường từ 1.000 -3.000 tấn/năm, các sản phẩm cam, bưởi tươi và các sản 

phẩm chế biến từ cam được tiêu thụ tại hệ thống Siêu thị Big C và trong các bữa 

ăn của Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airline. Sản phẩm của HTX được 

chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh (sản phẩm trà chanh đào mật ong và 

rượu cam).Đối với các sản phẩm chế biến từ cam, hợp tác xã đầu tư nhà xưởng 

trên diện tích gần 3 ha, hệ thống trang thiết bị, máy móc vận hành tự động để chế 

biến tinh. Đến nay, hợp tác xã đã chế biến trên 70 tấn cam tươi, đưa ra thị trường 

10 sản phẩm chế biến từ cam, gồm: nước cam lên men, tinh dầu, tinh dầu treo xe, 

xà phòng, rượu, mứt...  Hàng năm hợp tác xã tạo việc làm cho 70 lao động thường 

xuyên, với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng, doanh thu đạt 7 tỷ đồng/năm. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

- Hợp tác xã nông nghiệp và thương mại Mường Động: Trụ sở tại xã Tú 

Sơn, huyện Kim Bôi, có 26 thành viên, vốn điều lệ 5 tỷ đồng, ngành nghề sản 

xuất, kinh doanh chính  là trồng cam, quýt và các loại cây ăn quả có múi khác. 

Hợp tác xã có 147 ha với gần chục loại sản phẩm như Cam CS1, Cam đường canh, 

Cam V2, Bưởi đỏ, bưởi diễn, bưởi da xanh….(bình quân 5,56ha/1 thành viên). 
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Toàn bộ đều được cấp chứng nhận sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm và đã 

có 86 ha được chứng nhận sản xuất VietGAP, hữu cơ. Sản lượng đưa ra thị trường 

mỗi năm đạt khoảng 1,5 nghìn tấn, Doanh thu 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 

300 lao động, thu nhập bình quân thành viên và người lao động đạt 4,5 triệu 

đồng/người/tháng. Với phương châm "Sát cánh cùng người sản xuất - đồng hành 

cùng người tiêu dùng”, hợp tác xã tổ chức liên kết sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi 

giá trị sản phẩm quả có múi an toàn với 100% sản phẩm đảm bảo chất lượng cao, 

được tiêu thụ qua hợp đồng và có thể truy xuất nguồn gốc. hợp tác xã tham gia 

vào hầu hết các công đoạn của chuỗi. Tổ chức thành 5 nhóm sản xuất, gồm các 

thành viên có diện tích sản xuất gần nhau để tiện lợi cho việc hỗ trợ, trao đổi kinh 

nghiệm; cử các thành viên nhiều kinh nghiệm đến hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm. 

Áp dụng quy trình sản xuất VietGAP và định hướng chuyển dần sang canh tác 

hữu cơ. Áp dụng phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại bằng thuốc thảo mộc được 

ủ từ tỏi, ớt, gừng ngâm rượu và các biện pháp sử dụng bẫy dẫn dụ, bẫy màu sắc, 

bẫy dính. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các thành viên về kỹ thuật canh tác, 

kỹ thuật phòng trừ dịch hại; đảm bảo an toàn thực phẩm và sản xuất theo VietGAP. 

Đến nay toàn bộ diện tích sản xuất đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm. Đã xây dựng được trang wedsite riêng địa chỉ muongdong.vn để 

quảng bá rộng rãi thương hiêu và sản phẩm tới khách hàng thông qua mạng 

internet. 

II. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 

1. TỈNH NAM ĐỊNH  

a. Một số mô hình HTX nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nuôi trồng thủy sản Xuân Hòa 

được thành lập theo luật HTX 2012 vào năm 2015 với 18 hộ thành viên, đến nay 

đã phát triển lên 25 thành viên có diện tích nuôi trồng thủy sản nước ngọt, lợ 25 

ha với 4 sản phẩm chủ lực gồm cá lăng, trắm, chép và tôm thẻ; áp dụng công nghệ 

nuôi trồng sản phẩm tiêu chuẩn thực phẩm an toàn. HTX mạnh dạn đầu tư xây 

dựng xưởng chế biến thức ăn đảm bảo nguồn thức ăn tại chỗ đáp ứng yêu cầu thực 

phẩm an toàn đồng thời giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm. Hội đồng 

quản trị đã kết nối với Công ty TNHH thủy sản Hùng Vương, HTX Tiến Đạt, 

Công ty Vina HTC cung cấp nguyên liệu cho xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi; 

ký kết với một số doanh nghiệp, nhà hàng lớn trong và ngoài tỉnh tiêu thụ sản 

phẩm. Doanh thu năm 2018 từ dịch vụ đầu vào đạt 6.102 triệu đồng, đầu ra đạt 

12.350 triệu đồng. Lợi nhuận bổ sung quỹ HTX đạt 162 triệu đồng, mỗi ha nuôi 

trồng của thành viên đạt 200 triệu đồng. 

- HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nam Cường, xã Yên 

Cường, huyện Ý Yên: Sau chuyển đổi theo Luật HTX 2012, HTX đã tập trung 

thực hiện phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị đã được đại hội 

chuyển đổi thông qua; HTX áp dụng biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ đáp 

ứng tiêu chuẩn nông sản an toàn từ nguồn phân hữu cơ công nghệ Nhật Bản sản 

xuất tại chỗ vào canh tác; xây dựng tem nhãn truy xuất, HTX đã có 8 sản phẩm 
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đạt tiêu chuẩn được chứng nhận OCOP 3 sao; HTX liên kết với Công ty TNHH 

Ngọc Anh, Công ty chế biến thực phẩm Đồng Giao và một số cửa hàng nông sản 

sạch để sản xuất và tiêu thụ khoai tây và các loại rau. Đến nay các sản phẩm rau 

thương hiệu HTX Nam Cường đã được thị trường tiếp nhận và HTX đang tiếp tục 

mở rộng quy mô trong thời gian tới.  

- HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Bình, xã Nghĩa 

Bình, huyện Nghĩa Hưng: Sau chuyển đổi, HTX tập trung sản xuất liên kết sản 

xuất lúa chất lượng cao làm hàng hóa, đặc biệt HTX khôi phục sản xuất lúa nếp 

truyền thống, ký hợp đồng tiêu thụ với công ty TNHH khoa học kỹ thuật nông 

nghiệp VINABHTABA Bắc Ninh sản xuất với diện tích quy hoạch gọn vùng 65 

ha, trong đó có 15,5 ha sản xuất lúa giống, giá tiêu thụ được thỏa thuận điều chỉnh 

theo thị trường với mức giá tiêu thụ những năm gần đây từ 35.000đ – 40.000đ/kg 

lúa giống và từ 15.000đ – 20.000đ/kg thóc tươi thương phẩm. Hội đồng quản trị 

HTX đã xây dựng kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất theo chuỗi với các sản phẩm 

gạo Bắc thơm và Tôm thẻ trong thời gian tới đây. 

b. Một số mô hình HTX thành công theo phương thức sản xuất sản xuất 

gắn với chuỗi giá trị 

- HTX Trung Hiếu, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng được thành lập năm 

2015 theo Luật HTX năm 2012, ban đầu với 8 thành viên sáng lập, đến nay đã có 

786 thành viên đại diện hộ nằm trên địa bàn 3 xã.  Có 11 ngành nghề được cấp 

chứng nhân đăng ký khi thành lập, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh dịch 

vụ chính của HTX là tổ chức cho thành viên sản xuất các loại sản phẩm bao bì, 

đồ thủ công mỹ nghệ đan bằng cói gắn với chuỗi giá trị xuất khẩu tiêu thụ sản 

phẩm cho thành viên. Doanh thu từ năm 2017 đạt 8,5 tỷ, năm 2021dự kiến đạt 9,2 

tỷ đồng; tạo thu nhập cho thành viên từ 3,5 đến 5,5 triệu/người/tháng.   

- Hợp tác xã chế biến tiêu thụ nông sản Bốn Thuận, xã Hợp Hưng, huyện 

Vụ Bản: HTX đã ký kết hợp đồng thu mua ổn định sản lượng lúa thương phẩm 

với 25 HTX trong câu lạc bộ HTX nông nghiệp mạnh của tỉnh, qua đó các HTX 

đã ký hợp đồng với hộ thành viên, đầu tư đồng bộ máy móc từ  gieo cấy, thu 

hoạch, sấy, bán cho HTX Bốn Thuận theo hợp đồng. Mỗi tháng HTX Bốn Thuận 

chế biến bình quân gần 1 nghìn tấn thóc gắn với chuỗi cung ứng tiêu thụ gạo ra 

thị trường theo hợp đồng đã ký.  

- Hợp tác xã chăn nuôi Sơn Nam, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu: Được 

thành lập năm 2016 theo Luật HTX năm 2012 với 15 hộ thành viên trên nền tảng 

từ tổ hợp tác đã có từ trước. HTX chăn nuôi thỏ thịt thương phẩm gắn với chuỗi 

giá trị cung ứng nguyên liệu cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu sang thị trường 

Nhật bản. Doanh thu từ sau thành lập đến năm 2019 ổn định từ  8,5 đến 9 tỷ đồng; 

thu nhập bình quân người lao dộng từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng; thu nhập bình 

quân hộ thành viên 10 triệu đồng/tháng. Năm 2021 ảnh hưởng tiêu cực của dịch 

Covid-19, chuỗi cung ứng đứt gãy, 6 tháng đầu năm chỉ tiêu thụ được 15 nghìn 

con (giảm 70%), doanh thu 6 tháng đầu năm chỉ đạt 2,67 tỷ đồng, các hộ thành 

viên đều phải giảm lượng nuôi, một số hộ đóng chuồng ngừng sản xuất, rất khó 
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khăn, lãng phí cơ sở hạ tầng chuồng trại đã đầu tư nhiều tỷ đồng bằng vốn huy 

động từ nhiều nguồn chưa trả hết nợ. HTX có phương án sẵn sàng trở lại sản xuất 

khi đảm bảo trạng thái bình thường mới. 

2. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thắng thành lập năm 2015 sản phẩm của 

HTX là Rượu nếp cái hoa vàng Đại Thắng -Tiên Lãng - Hải Phòng 

- Hợp tác xã Chiếu cói Lật Dương thành lập năm 2015 sản phẩm của HTX 

là LD Làng nghề chiếu cói Lật Dương 

- Hợp tác xã Nông nghiệp Vinh Quang thành lập năm 2018 sản phẩm của 

HTX là Dưa chuột Vinh Quang 

- Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Thắng Thủy 

thành lập năm 2019 sản phẩm của HTX là Rau bắp cải đặc sản Vĩnh Bảo - Hải 

Phòng Thắng Thủy 

- Hợp tác xã Nghề hoa cây cảnh Mông Thượng thành lập năm 2015 sản 

phẩm của HTX là Làng nghề hoa cây cảnh Mông Thượng - Chiến Thắng - An 

Lão - Hải Phòng 

- Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Tân Thành thành lập năm 2015 sản phẩm 

của HTX là Làng nghề Thủy sản Tân Thành - Dương Kinh - Hải Phòng 

- Hợp tác xã Nông nghiệp và Xây dựng An Hòa thành lập năm 2019 sản 

phẩm của HTX là Su su Ngọ Dương đặc sản xã An Hòa - huyện An Dương - Hải 

Phòng 

- Hợp tác xã Nông nghiệp và Xây dựng An Hòa thành lập năm 2019 sản 

phẩm của HTX là Củ đậu Hà Nhuận đặc sản xã An Hòa - Huyện An Dương - Hải 

Phòng 

- Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Tú Sơn thành lập năm 2015 sản phẩm 

của HTX là Rượu gạo Tú Sơn, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy 

- Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Tiến thành lập năm 2015 sản phẩm của HTX 

là Bánh đa Kinh Giao 

- Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Trào thành lập 

năm 2018 sản phẩm của HTX là Bún riêu Kỳ Sơn 

- Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tú Đôi thành lập 

năm 2018 sản phẩm của HTX là Tôm rảo Kiến Quốc 

- Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tân Trào thành lập 

năm 2018 sản phẩm của HTX là Nếp xoắn Kỳ Sơn 

- Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tú Đôi thành lập 

năm 2018 sản phẩm của HTX là Cá mòi Kiến Quốc 

- Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Đại Đồng thành lập 

năm 2019 sản phẩm của HTX là Dưa Đại Đồng huyện Kiến Thụy - Hải Phòng 
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- Hợp tác xã nông nghiệp Chính Mỹ thành lập năm 2015 sản phẩm của HTX 

là Mây tre đan Chính Mỹ, xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên 

- Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Tú thành lập năm 2016 sản phẩm của HTX 

là Rau Thủy Đường 

- Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Kỳ Sơn thành lập 

năm 2016 sản phẩm của HTX là Dưa chuột Kỳ Sơn 

- Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Liên Khê thành lập 

năm 2016 sản phẩm của HTX là Chuối Liên Khê 

- Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Liên Khê thành lập 

năm 2019 sản phẩm của HTX là Na Liên Khê 

3. TỈNH HẢI DƯƠNG  

Trên điạ bàn tỉnh Hải Dương đã xây dựng được một số mô hình hợp tác xã 

nổi bật, điển hình với cách làm mới, thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị bao gồm: 

- HTX sản xuất và thương mại thủy sản Xuyên Việt huyện Gia Lộc hoạt 

động trong lĩnh vực thủy sản áp dụng mô hình nuôi cá công nghệ cao Israel “tạo 

sông trong ao”: HTX có 25 thành viên cùng hợp tác nuôi thủy sản với tổng diện 

tích ao nuôi là 12ha, sản lượng bình quân của HTX đạt 91,8 tấn/năm, doanh thu 

HTX đạt hơn 29 tỷ đồng/năm. 

- HTX nông nghiệp sạch Nam Vũ, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà có khả 

năng tiêu thụ các mặt hàng nông sản (ổi, các loại rau, củ sạch...) với số lượng lớn 

và ổn định vào hệ thống siêu thị Vinmart, BigC… 

- HTX dịch vụ nông nghiệp An Thanh, huyện Tứ Kỳ có khả năng tiêu thụ 

các mặt hàng nông sản với số lượng lớn, ổn định ra thị trường là rươi tươi, rươi 

cấp đông, mắm rươi, gạo hữu cơ. 

- HTX dịch vụ nông nghiệp Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng nằm trên địa bàn 

xã có vùng nguyên liệu lớn về mặt hàng nông sản là cây cà rốt, HTX đang tích 

cực đẩy mạnh hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cà rốt và các loại 

rau màu có thế mạnh của địa phương. 

- HTX dịch vụ nông nghiệp Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang là 

đơn vị đã tích cực áp dụng công nghệ cao và cơ giới hóa trong sản xuất nông 

nghiệp như máy cấy, máy gặt, máy phun thuốc BVTV. 

4. TỈNH NINH BÌNH 

a. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX nổi bật, điển hình với cách làm 

mới 

- HTX Hợp Tiến xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh với 1.161 thành viên, 

diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 360 ha; tổng tài sản là 7.200 triệu đồng, lợi 

nhuận hàng năm đạt trên 100 triệu đồng là một trong những HTXNN điển hình 

của tỉnh. HTX đã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp 
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cho thành viên, đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động lò sấy thóc công suất đạt 

từ 200-300 tấn/vụ, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất bằng cách đưa máy cuộn 

rơm phục vụ sản xuất nông nghiệp sau thu hoạch. Chỉ đạo, vận động nhân dân 

tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh sản xuất theo hướng 

hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu giống lúa, nâng cao giá trị trên một diện tích canh 

tác. Đồng thời HTX đứng ra bao tiêu sản phẩm, liên kết tiêu thụ cho thành viên, 

ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp như Công ty TNHH Á Châu (thành phố 

Tam Điệp) và công ty Phú Hương (thành phố Hà Nội) thực hiện bao tiêu sản phẩm 

các loại như: ngô, dưa bao tử và khoai tây. HTX được tặng nhiều bằng khen, giấy 

khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thâm canh tăng năng 

suất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, năm 200 đơn vị được tặng thưởng danh hiệu 

“Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”. 

- HTX Đồng Xuân Tiến, xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh với 990 thành 

viên, tổng tài sản 824 triệu đồng, lợi nhuận hàng năm gần 70 triệu đồng; HTXđã 

ký hợp đồng với Công ty Giống cây trồng Trung ương và Công ty Giống cây trồng 

1 sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao và lúa giống (Việt Hương và Thiên Ưu 8) 

với quy mô 200 ha với điều kiện Công ty cung ứng toàn bộ vật tư đầu vào và thu 

mua toàn bộ sản phẩm đầu ra cho HTX.  

- HTX dịch vụ thương mại và sản xuất nông sản an toàn Đại Hoàng, xã Gia 

Phương, huyện Gia Viễn với 11 thành viên vốn điều lệ là 940 triệu đồng, diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp là 02 ha. HTX kinh doanh các ngành nghề như: trồng 

cây nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động dịch vụ trồng trọt, nuôi trồng thủy sản 

nội địa, chăn nuôi gia súc, gia cầm và buôn bán phân bón. HTX đã đầu tư thuê 

mặt bằng, xây dựng nhà lưới, hệ thống tưới tiêu... kết hợp trồng trọt và nuôi trồng 

thủy sản, chăn nuôi gia cầm đã có sản phẩm rau củ quả, gà, cá đảm bảo chất lượng 

cao bán ra thị trường. HTX cung cấp cho thành viên và nông dân trong vùng dịch 

vụ vật tư đầu vào nông nghiệp, trao đổi hướng dẫn các thành viên kỹ thuật, ứng 

dụng khoa học kỹ thuật giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, hình 

thành quy trình canh tác thống nhất giữa các thành viên, bao tiêu toàn bộ nông sản 

cho thành viên. 

b. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX thành công theo phương thức 

sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

- HTX sản xuất và tiêu thụ cây con đặc sản an toàn Yên Hòa với 53 thành 

viên, sản xuất, kinh doanh các loại nông sản là cá chạch sụn, rau rút, rau cần và 

chuối tây Thái Lan; tổ chức ký kết các hợp đồng cung ứng giống và bao tiêu trên 

30 tấn cá chạch sụn thương phẩm với các doanh nghiệp, liên kết với Công ty 

TNHH Thỉnh Ca tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ký kết hợp đồng theo 

chuỗi khép kín từ cung ứng sản phẩm đầu vào: giống, thức ăn, hỗ trợ kỹ thuật 

chăm sóc và phòng bệnh cho cá trạch đến thu hoạch, sơ chế, sấy khô, đóng góp 

và gắn với tiêu thụ sản phẩm đầu ra phục vụ cung ứng cho thị trường trong nước 

và xuất khẩu. 

- HTXNN Đông Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh ký kết hợp 
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đồng với các công ty Lan Ngọc (Ngọc Thị Tràng An), Doanh nghiệp tư nhân Bằng 

Tuyên, Công ty Phú Nông Thanh cung ứng giống, vật tư, phân bón... cho các hộ 

sản xuất đồng thời ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm (lúa làm giống) cho Giống 

cây trồng Ninh Bình, công ty giống Quang Minh, Công ty TNHH vật tư nông 

nghiệp Hồng Quang. 

- HTX sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn xã Khánh Thành liên kết với 

Tập đoàn Vingroup để được hỗ trợ kỹ thuật, đầu vào ngược lại HTX cung ứng 

sản phẩm đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, đưa vào tiêu thụ trong các hệ thống 

siêu thị Vinmart... 

5. TỈNH BẮC NINH  

Thực tiễn cho thấy, các HTX sản xuất, kinh doanh gắn với tiêu thụ theo 

chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương ngày càng được mở rộng và đi vào 

hoạt động hiệu quả tiêu biểu như: 

- HTX NTTS Trường Mạnh – Thuận Thành, HTX nông nghiệp hữu cơ công 

nghệ cao Liêm Anh – Tiên Du,  

- HTX Khương Huy – Thuận Thành, HTX nông nghiệp sạch Việt Nam – 

Gia Bình 

6. TỈNH HÀ NAM  

a. Một số mô hình HTX nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- HTX rượu Vọc  

- HTX nông sản Cát lại 

- HTX dược thảo Minh Đức 

- HTX thủy sản sông trong ao Hải Đăng 

- HTX Công nghệ cao Anh Tuấn 

- HTX rau hữu cơ Phù Vân 

- HTX nông sản sạch Bảo An 

- HTX nông nghiệp CNC Đồng Du 

- HTX thủy sản sông trong ao Hải Đăng 

- HTX chăn nuôi Bình Thành 

- HTX nông sản an toàn Liên HIệp 

- HTX Thiện Trang  

- HTX DVNN Yên Bắc 

- HTX DVNN Đồng Hóa 

- HTX DVNN La Sơn 

- HTX DVNN An Ninh 
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- HTX DVNN Nhân Mỹ. 

b. Một số mô hình HTX thành công theo phương thức sản xuất gắn với 

chuỗi giá trị 

Toàn tỉnh có 25 HTX đang hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá 

trị (gồm: HTX dược thảo Minh Đức; HTX thủy sản sông trong ao Hải Đăng; HTX 

CNC Anh Tuấn; HTX rau hữu cơ Phù Vân; HTX nông sản sạch Bảo An; HTX 

nông nghiệp CNC Đồng Du; HTX chăn nuôi Bình Thành; HTX nông sản an toàn 

Liên Hiệp; HTX Thiện Trang; HTX nông sản Cát lại; HTX sản xuất và chế biến 

nông sản Minh Long; HTX nuôi trồng thủy sản sạch Ngọc Lâm; HTX nông sản 

sạch Đanh Nội; HTX bưởi hữu cơ Chính Lý; HTX nông nghiệp Tả Hà; HTX nông 

sản sạch Hạnh Xuân; HTX nông sản sạch chuối ngự Đại Hoàng; HTX chăn nuôi 

Hương Giang; HTX nông sản an toàn Thanh Sơn; HTX nông nghiệp Đức Khải; 

HTX DVNN Yên Bắc; HTX DVNN Đồng Hóa; HTX DVNN La Sơn; HTX 

DVNN An Ninh; HTX DVNN Nhân Mỹ). 

7. TỈNH VĨNH PHÚC  

a. Một số mô hình HTX nổi bật, điển hình với cách làm mới: 

*  Mô hình HTX công nghệ cao   

- HTX Rau an toàn Visa (Đại Tự, huyện Yên Lạc) thành lập đầu năm 2017 

những đã gặt hái được rất nhiều thành công trong hoạt động và làm tốt vai trò liên 

kết và bao tiêu sản phẩm cho thành viên, HTX có 130 thành viên, trong đó có 80 

thành viên liên kết. Tháng 11 năm 2017, HTX chính thức xuất bán đơn hàng đầu 

tiên cho Công ty Vineco và đảm nhận cung ứng 100% nhu cầu của Vineco về 2 

mặt hàng rau muống và rau mồng tơi. Nhận được sự tin tưởng từ phía khách hàng, 

HTX tiếp tục ký kết cung ứng nhiều mã sản phẩm khác, kết quả là từ 3 ha ban 

đầu, đến nay HTX đã mở rộng sản xuất rau an toàn tới các hộ dân xung quanh và 

liên kết với các hộ dân địa phương với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trên 

30ha. Tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 30 cán bộ công nhân viên, thu nhập 

bình quân 06-10 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2018 đến 2020, doanh thu của 

HTX luôn đạt trên 10 tỷ đồng/năm. 

-  HTX cũng xây dựng kế hoạch hoạt động, mở các lớp tập huấn về kỹ thuật 

cho thành viên, lao động và nhân dân các địa phương, mạnh dạn đầu tư hệ thống 

logistic, kho lạnh, kho mát, sơ chế, xe ô tô chuyên dụng để vận chuyển, nâng cao 

giá trị, giảm giá thành sản phẩm; thành lập phòng kiểm soát chất lượng, trực tiếp 

testkid tại từng lô thửa, thay đổi quan điểm của người dân “Đã làm thì bắt buộc 

phải an toàn, hãy làm tốt trước khi nghĩ đến giá cao, bao tiêu, hỗ trợ và quyền 

lợi”. Các sản phẩm an toàn gồm: Cà chua, súp lơ, su hào, bắp cải của người dân 

xã Đại Tự trực tiếp sản xuất theo chương trình liên kết và chính thức lên kệ siêu 

thị của Vineco; không dừng lại ở đó, HTX đã liên kết triển khai nhân rộng mô 

hình sản xuất tới nhiều địa phương khác theo thế mạnh và tiểu vùng khí hậu khác 

nhau ở một số xã của các huyện trong tỉnh và một số huyện của thành phố Hà Nội, 

tỉnh Phú Thọ, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La. 
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- Ngoài ra, HTX cũng đầu tư nghiên cứu và làm chủ công nghệ sản xuất rau 

giá sạch, rau mầm sạch, tự động hóa trở thành sản phẩm mũi nhọn của HTX; HTX 

đã tự chế tạo thành công dây truyền sản xuất với công suất tối đa đến 06 tấn mỗi 

ngày tại xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường; đầu tư xây dựng trang website bán 

hàng thương mại điện tử. Từ những bước đi đó, HTX đã tiến hành bao tiêu toàn 

bộ sản phẩm cho các thành viên sản xuất theo đúng quy trình VietGap; Trong đó, 

riêng sản lượng cung ứng cho công ty Vineco luôn duy trì ở mức 02 - 06 tấn rau 

củ quả mỗi ngày, liên tiếp duy trì vị trí là nhà cung cấp lớn nhất cho Vineco về 

sản lượng và giá trị cung ứng trên toàn miền bắc. 

* Mô hình HTX toàn xã:  HTX Dịch vụ môi trường Tam Phúc (huyện Vĩnh 

Tường) được cấp kinh phí hoạt động, đầu tư hố xử lý rác thải tập trung có bờ bao 

kiên cố. Trong khi nhiều HTX môi trường hiện nay vẫn chủ yếu thực hiện nhiệm 

vụ thu gom rác của nhà dân đem ra bãi rác tập trung thì HTX Dịch vụ môi trường 

Tam Phúc được xem là đơn vị chủ động đi đầu trong việc cắt cử thành viên và 

người lao động tích cực thu gom, xử lý rác thải tại các trục đường chính, đường 

làng, ngõ xóm và khơi thông hệ thống mương máng. HTX còn là một trong những 

điển hình trong việc chăm lo đời sống của thành viên. HTX luôn chú trọng tới 

việc trang bị các dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ cho thành viên, không những 

vậy, các chế độ cho người lao động như đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, 

chế độ chăm nom, giúp đỡ thành viên khi ốm đau hay gặp khó khăn được HTX 

thực hiện đầy đủ. 

* Mô hình Tập đoàn HTX 

HTX Vật liệu xây dựng Tuổi trẻ (Vĩnh Yên) là một trong những HTX luôn 

không ngừng nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh đặc biệt đối với sản phẩm 

mũi nhọn như: bê tông xi măng, bê tông nhựa đường và các loại cấu kiện bê tông. 

Sản phẩm của HTX đã được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận nhãn hiệu 

bê tông đúc sẵn… 

Với phương châm chậm mà chắc, không mạo hiểm, quyết tâm chỉ sản xuất 

ra các sản phẩm có chất lượng cao, HTX đã luôn nỗ lực đầu tư nâng cấp các trang 

thiết bị hiện đại, cho ra những sản phẩm không những phù hợp với tiêu chuẩn mà 

còn đáp ứng được các tiêu chí như giá thành cạnh tranh, mẫu mã đa dạng. 

Kiên định mục tiêu sản xuất các sản phẩm có chất lượng, mỗi năm, HTX 

luôn dành một khoản chi phí nhất định để đầu tư công nghệ, thiết bị. Riêng năm 

2017, HTX đã dành hơn 50 tỷ đồng cho công tác đầu tư, doanh thu của Công ty 

tăng khoảng 150%. Nhờ đó, HTX thường xuyên cho ra đời nhiều sản phẩm mới, 

có chất lượng. Những năm gần đây, HTX đã cho ra đời 2 sản phẩm mới là công 

tơ mét, bê tông nhựa đường. Các sản phẩm có chất lượng đã giúp HTX tăng trưởng 

doanh thu đều đặn hàng năm. Nhờ các giải pháp đẩy mạnh đầu tư sản xuất, kinh 

doanh, những năm gần đây, doanh số tăng trưởng hàng năm của HTX đều đạt 

khoảng 150%.  

* Mô hình khác điển hình tiên tiến, hoạt động hiệu quả 
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- HTX Phượng Huyền (xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên): HTX chuyên 

làm dịch vụ tái chế vỏ bao xi măng và giấy loại, đến nay, công suất hoạt động của 

HTX đạt 01 tấn bao sạch/ngày và 03 tấn giấy ướt/ngày; lãi bình quân là 01 triệu 

đồng/ngày. HTX cũng có bể chứa nước thải đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường. 

Từ 06 lao động, đến nay HTX đã giải quyết việc làm cho 10 lao động, với mức 

lương bình quân là 7,5 triệu đồng/người/tháng; HTX cũng liên kết với các doanh 

nghiệp tại Hà Nội để tiêu thụ toàn bộ sản phẩm làm ra. 

- HTX Dịch vụ môi trường Tân Phong (xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên):  

Được thành lập tháng 5/2014 với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải, với 15 lao động. Sau một thời gian hoạt động, hiệu quả hoạt động của HTX 

còn chưa được cao do mọi hoạt động đều làm thủ công và phương tiện làm việc 

đều xuống cấp hoặc chưa đảm bảo. Đến năm 2017, HTX mạnh dạn đầu tư xây 

dựng mô hình, đưa số rác hữu cơ vào ủ, sau đó dùng làm thức ăn để nuôi giun 

quế, rồi giun quế lại sử dụng làm thức ăn trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và phân 

giun là nguồn phân hữu cơ sạch có thể sử dụng rất tốt trong sản xuất nông nghiệp. 

Đầu tiên, HTX triển khai làm thí điểm phân loại rác tại nguồn ở thôn Yên 

Định (Là 01 trong tổng số 08 thôn của xã), mỗi gia đình được phát 02 chiếc thùng 

để phân loại rác vô cơ và hữu cơ và hỗ trợ cho mỗi hộ 3.000 đồng/tháng để phân 

loại rác. Đến khoảng tháng 6/2018 HTX đã bán được số phân đầu tiên với giá từ 

20.000 - 25.000 đồng/kg. Nhận thấy kết quả của hoạt động này rất tốt, đến cuối 

năm 2018, HTX tiếp tục triển khai thêm tại thôn Mỹ Đô. Cho đến nay, HTX sản 

xuất được trung bình 1,2 tấn phân/tháng và liên kết, ký được hợp đồng bao tiêu 

toàn bộ số phân hữu cơ được làm ra với HTX Sản xuất rau an toàn Vân Hội Xanh, 

huyện Tam Dương, với thời gian 05 năm và giá bán 02 năm đầu tiên là 2.000 

đồng/kg.  

Hoạt động tái chế rác thải của 02 HTX tại xã Tân Phong đã cải thiện được 

vấn đề môi trường của địa phương tránh bị ô nhiễm, giải quyết việc làm và tăng 

thu nhập cho lao động; tình hình an ninh trật tự, xã hội tại địa phương được ổn 

định. Lần đầu tiên tỉnh đã triển khai được dịch vụ phân loại rác tại nguồn, sử dụng 

rác thải sinh hoạt để làm phân hữu cơ mà do HTX trực tiếp đảm nhận và đến nay 

đã tìm được đầu ra cho sản phẩm.  

b. Một số mô hình HTX thành công theo phương thức sản xuất gắn với 

chuỗi giá trị 

* HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lý (huyện Bình Xuyên) 

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nhân Lý được thành lập từ năm 1957. Tháng 

12/2014, HTX đã tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã 2012, trên cơ sở liên kết của 

cá nhân, hộ gia đình, cung cấp các dịch vụ đầu vào và dịch vụ đầu ra, các khâu 

của quá trình sản xuất, do đó không làm mất đi, hay triệt tiêu kinh tế hộ. Trong 

HTX kiểu mới, tài sản, vốn liếng, đất đai vẫn là thuộc về xã viên (nay là thành 

viên), HTX chỉ cung cấp dịch vụ đầu vào và đầu ra. Hiện nay, tổng số thành viên 

trên 2.400 người (trong đó: HĐQT 3 người; Kiểm soát 2 người; cán bộ chuyên 
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môn 3 người; 6 tổ trưởng tổ dịch vụ sản xuất…). 

HTX có quy mô 3 thôn (Lý Nhân, Lý Hải, Dương Cốc), 6 tổ sản xuất với 

615 hộ; hoạt động trên diện tích 148 ha đất canh tác; tổng vốn điều lệ trên 1,6 tỷ 

đồng, thu hút 100% nông dân tham gia HTX. 

HTX đã xác định được sản phẩm chủ lực của mình là lúa. HTX đã khoanh 

vùng trên 148 ha lúa an toàn chất lượng cao. Từ quy trình chọn giống, chân đất, 

nguồn nước, thuốc bảo vệ thực vật… đều được thành viên HTX áp dụng theo quy 

trình VietGap. Do vậy, lúa ở đây không những năng suất cao mà còn bảo đảm 

đúng yêu cầu chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

HTX áp dụng linh hoạt Nghị quyết số 03 của tỉnh Vĩnh Phúc về hỗ trợ vật 

nuôi, sản xuất con giống, hỗ trợ giống lúa. Các cán bộ HTX có nhiệm vụ hướng 

dẫn, chỉ đạo trực tiếp công tác chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến 

người dân. HTX đã mạnh dạn phối hợp với công ty Giống cây trồng Trung ương, 

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội để đưa các giống lúa chất lượng cao vào 

sản xuất, xây dựng mô hình trình diễn trước khi đưa vào sản xuất để tăng niềm tin 

cho các hộ tham gia sản xuất. 

HTX cũng phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức các lớp tập huấn 

nâng cao trình độ cho thành viên (41 lớp, với hơn 1.000 lượt tham gia.. Bên cạnh 

đó, HTX cũng tổ chức 6 buổi tham quan mô hình sản xuất lúa nâng suất cao tại 

các địa phương lân cận như Yên Lạc, Dương Cốc, Lý Hải, Lý Nhân… 

HTX đã tổ chức được 10 buổi Hội nghị đầu bờ, với 356 người tham gia. 

Phối hợp với Ban thông tin Nông nghiệp xã tổ chức mỗi tuần 1 - 2 buổi thăm 

đồng. Viết thông báo chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng kịp thời, mỗi 

tuần 2 - 3 bản tin tuyên truyền để xã viên nắm được và thực hiện tốt. 

HTX đã mạnh dạn ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho thành viên với các 

sản phẩm gạo, khoai tây, ớt, đỗ tương và là đầu mối cung cấp hàng nông sản chất 

lượng cao cho các đại lý tại Hà Nội. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, HTX Dịch vụ Nông 

nghiệp Nhân Lý không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng HTX ngày 

càng phát triển vững mạnh; tiếp tục đầu tư vốn, nâng cấp cơ sở vật chất để đáp 

ứng ngày càng tốt hơn hoạt động dịch vụ của HTX, tạo nền tảng thúc đẩy xây 

dựng nông thôn mới ở địa phương. 

* HTX Rau an toàn Vân Hội xanh (huyện Tam Dương) 

Là HTX chuyên sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ 5ha  ban 

đầu, đến cuối năm 2017 quy mô HTX được lên 10 ha với 45 thành viên. Với mục 

tiêu “không cho đất nghỉ”, HTX cùng thành viên khai thác và sử dụng hiệu quả 

tối đa diện tích đất, mỗi năm sản xuất từ 7-9 lứa rau/đơn vị diện tích, thu nhập 

500-600 triệu đồng/ha. Sản phẩm của các thành viên cung cấp được HTX thu mua 

có giá cao hơn 5 - 7% so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Giá rau của 

HTX được bán trên thị trường cao hơn từ 10 -15% so với mặt bằng chung. 
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Là HTX rau an toàn có sự gắn kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, để 

khẳng định thương hiệu, HTX đã thiết kế logo, bao bì, đăng ký mã vạch, mã số 

bảo hộ độc quyền nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, HTX được Công ty 

Cổ phần chứng nhận VinaCert cấp Giấy chứng nhận VietGAP theo bộ tiêu chuẩn 

TCVN mới ban hành cho HTX. Hiện tại HTX đã mở rộng thị trường cung cấp sản 

phẩm rau an toàn phục vụ đông đảo nhân dân với 2 cửa hàng bán rau sạch tại địa 

chỉ 124 Ngô Quyền và 25 Chu Văn An, thành phố Vĩnh Yên; cung cấp sản phẩm 

cho một số cửa hàng bán thực phẩm sạch thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên với 

lượng rau từ 70-100kg/ngày. Ngoài ra, HTX cung cấp sản phẩm rau sạch cho khu 

nghỉ dưỡng 5 sao FLC Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, siêu thị Co.opMarrt Vĩnh 

Phúc với lượng rau 70-100 kg/ngày/1 đơn vị và một số bếp ăn trường tiểu học, 

bếp ăn công nghiệp trên địa bàn tỉnh với lượng 300- 500kg rau các loại/ngày. 

Để thu hút thành viên tham gia và hỗ trợ nâng cao sản xuất, mới đây, tỉnh 

đã cấp kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân sản xuất rau ăn lá theo quy trình 

thực hành nông nghiệp tốt trên diện tích 100ha tại 4 huyện: Tam Đảo, Tam Dương, 

Yên Lạc, thành phố Phúc Yên. Các hộ dân được hỗ trợ 2 vụ/năm, mức hỗ trợ 5 

triệu đồng/ha/vụ, hỗ trợ chi phí sản xuất trực tiếp để mua phân bón hữu cơ vi sinh 

và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc. HTX có 131 hội viên được hỗ trợ 48 

tấn phân bón hữu cơ vi sinh và gần 1000 gói thuốc bảo vệ thực vật trừ sâu và bệnh 

sinh học trên rau. 

Thành viên tham gia vào HTX được hưởng nhiều lợi ích, được HTX thường 

xuyên tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất rau an toàn; ngoài việc được hỗ trợ 

miễn phí đầy đủ vật tư nông nghiệp theo chương trình của tỉnh. Các thành viên 

được HTX cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật với giá cả thấp hơn 

thị trường từ 5-10%, giúp các thành viên tiết kiệm chi phí và yên tâm về chất 

lượng vật tư nông nghiệp. Ngoài ra, HTX thu mua, sơ chế và tiêu thụ khoảng 15-

20% lượng sản phẩm cho các thành viên với số lượng từ 500-800kg/ngày. Do vậy, 

các thành viên HTX rau an toàn Vân Hội Xanh thực hiện nghiêm các quy trình 

thực hành nông nghiệp tốt, tạo sản phẩm chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng người tiêu dùng. 

Thời gian tới, HTX Rau an toàn Vân Hội xanh phấn đấu tiêu thụ 70-80% 

lượng rau do thành viên sản xuất, với lượng trung bình 3-4 tấn/ngày; xây dựng từ 

1-3 cửa hàng bán buôn sản phẩm rau quả trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục mở thêm các 

chuỗi cửa hàng bán lẻ rau an toàn với thương hiệu Rau an toàn Vân Hội xanh với 

sản lượng tiêu thụ tại hệ thống cửa hàng của HTX đạt từ 500 - 800kg/ngày. Hướng 

đến chương trình sản xuất cải thảo, bắp cải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Hàn 

Quốc trong vụ Đông Xuân năm 2018-2019. Phối hợp với Công ty Cổ phần 

VinaCert thí điểm triển khai áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất theo quy trình 

VietGAP điện tử đầu tiên của cả nước. Đây là điểm nhấn quan trọng để xây dựng 

hình ảnh, quảng bá sản phẩm của HTX đến người tiêu dùng. Đồng thời, nghiên 

cứu quy hoạch và xây dựng vùng nguyên liệu sản phẩm “Gạo tươi Vân Hội” với 

diện tích dự kiến thực hiện vụ Xuân 2019; tìm kiếm các công ty cung cấp vật tư 

nông nghiệp đầu vào có chất lượng tốt, công nghệ tiến tiến, thân thiện với môi 
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trường để đưa vào sử dụng nhằm tăng năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn 

thực phẩm. 

* HTX chăn nuôi bò sữa Tam Đảo 

- Thành lập: năm 2018 

- Địa chỉ:  Xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo; 

- Người đại diện pháp luật: Kim Thị Tân – Giám đốc; 

- Số lượng thành viên: 120 thành viên. 

- Vốn điều lệ: 15.000 triệu đồng. 

- Tự chấm điểm năm 2020: 88 điểm. 

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Kinh doanh chế biến các sản phẩm từ 

sữa bò tươi nguyên chất như: sữa chua nếp cẩm, sữa chua uống, bánh sữa… được 

chứng nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao của UBND tỉnh. 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 03 năm 2018-2020 đều có 

lãi, đảm bảo thu nhập cho thành viên HTX.  

- Khen thưởng:  

+ Năm 2019: được tặng giấy khen về tinh thần khởi nghiệp phát triển phong 

trào HTX tại Quyết định số 265/QĐ-KTHT-VP ngày 19/7/2019 của Cục trưởng 

Kinh tế và hợp tác nông thôn. 

+ Năm 2020: được tặng giấy khen đã có thành tích trong phong trào thi đua 

yêu nước giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 36/QĐ-KT ngày 1/10/2010 của 

UBND huyện Tam Đảo. 

+ Năm 2021: được tặng Bằng khen đã thành tích xuất sắc trong “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021 

tại Quyết định số 985/QĐ-CT ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh. 

- Định hướng giai đoạn 2021-2025: phát triển 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 như; Xây dựng trang trại mẫu, phát triển chăn nuôi, chế biến bò sữa. 

* HTX nông nghiệp Đại Lải 

- Địa chỉ:  Xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên 

- Số lượng thành viên: 12 thành viên. 

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất rau, củ, quả theo chuỗi liên kết 

tiêu thụ sản phẩm gắn với du lịch trải nghiệm. 

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 03 năm 2018-2020 đều có 

lãi, đảm bảo thu nhập cho thành viên HTX.  

- Định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025: HTX phát triển sản xuất sản 

phẩm OCOP, gắn với du lịch nông thôn, miền núi: Sản xuất rau, củ, quả theo 

chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm gắn với du lịch trải nghiệm. 
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8. THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

a. Một số mô hình HTX nông nghiệp, liên hiệp HTX nông nghiệp nổi 

bật, điển hình với cách làm mới: 

-  Liên hiệp HTX dịch vụ chăn nuôi và thủy sản Ba Vì, huyện Ba Vì:  Liên 

hiệp HTX gồm 4 thành viên Tân Đô, Hưng Thịnh, Toàn Thắng, Đồng Tâm;  Tổng 

số thành viên tham gia HTX là: 71 thành viên đa phần là xã viên cá nhân chiếm 

62,57%. Tổng số vốn hoạt động của Liên hiệp HTX là 2.100 triệu đồng, tài sản 

của Liên hiệp HTX là 4.603 triệu đồng. Hoạt động chính về lĩnh vực chăn nuôi 

thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho các thành viên HTX. 

- HTX nông nghiệp Văn Bình, huyện Thường Tín: HTX đã thành công 

trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hoá đồng bộ trong tất cả các 

khâu sản xuất nông nghiệp từ khâu làm đất, gieo mạ, thu hoạch đều bằng máy 

móc. Ngoài việc giải phóng sức lao động, thành viên HTX còn được hưởng dịch 

vụ với chi phí thấp hơn so với giá dịch vụ thuê ngoài. Ngoài ra, để giảm diện tích 

đất bỏ cộ trên địa bàn xã, HTX đã thực hiện mô hình mượn ruộng bỏ cộ đối với 

80 mẫu ruộng bỏ cộ của các hộ thành viên không sản xuất. Do đó, trên địa bàn xã 

không còn diện tích đất nông nghiệp bị bỏ cộ. Doanh thu HTX năm 2021 ước đạt 

20 tỷ; tạo việc làm ổn định cho hơn 20 lao động; thu nhập bình quân của người 

lao động trên 5 triệu đồng/tháng. 

- HTX nông nghiệp thương mại dịch vụ tổng hợp Dương Liễu huyện Hoài 

Đức: Thành lập năm 1998; thực hiện 11 dịch vụ (5 dịch vụ miễn phí: Dịch vụ thuỷ 

nông, bảo vệ hoa màu, tu sửa giao thông thuỷ lợi nội đồng, dự thính dự báo sâu 

bệnh, Công tác khuyến nông; 6 dịch vụ kinh doanh: Cung cấp vật nông nghiệp, 

giống cây trồng vật nuôi; Kinh doanh điện nông thôn; Giới thiệu và tiêu thụ sản 

phẩm nông sản làng nghề; Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tranh thêu tay; Kinh 

doanh dịch vụ vận tải; Một số dịch vụ khác (dịch vụ tài chính, dịch vụ du lịch...) 

cho 2.466 thành viên HTX. HTX đã duy trì các dịch vụ nông nghiệp đạt hiệu quả 

tốt, trong đó HTX đã nhiều năm miễn phí 05 dịch vụ sản xuất nông nghiệp truyền 

thống với diện tích canh tác 270ha/vụ.  

Doanh thu: 70,6 tỷ/năm; thu nhập bình quân người lao động: 5,7 triệu 

đồng/tháng. Trong năm 2019, HTX trích từ nguồn thu nhập sau thuế (1.090,8 triệu 

đồng) đầu tư phục vụ lĩnh vực nông nghiệp (322,4 triệu đồng); điện chiếu sáng 

công cộng không thu phí trong khu vực thành viên, các nhà văn hoá trụ sở thôn, 

đình chùa (241 triệu đồng); Vệ sinh môi trường (100 triệu đồng); Hoạt động xã 

hội (416,3 triệu đồng) và các quỹ xã hội, tình nghĩa (16 triệu đồng). HTX đã thành 

lập doanh nghiệp trực thuộc hoạt động lĩnh vực thương mại và dịch vụ là: “Công 

ty TNHH thương mại và du lịch An Hưng” vào tháng 5/2017 để tổ chức thực hiện 

dịch vụ du lịch);  

- HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Văn Đức huyện Gia 

Lâm: Thành lập năm 2007; làm dịch vụ truyền thống và các dịch vụ khác (9 dịch 

vụ: Thủy lợi nội đồng, bảo vệ đồng ruộng, khuyến nông- BVTV, giống, vật tư, sơ 

chế, chế biến, tiêu thụ) cho 167 thành viên HTX (trên diện tích 50 ha.; làm dịch 



35 

 

vụ truyền thống cho trên 1.000 thành viên liên kết trên địa bàn xã (trên 200 ha.; 

làm dịch vụ đầu vào, sơ chế, chế biến, tiêu thụ cho thành viên liên kết huyện 

Thanh Trì (55 ha.. Sản lượng rau có ký kết hợp tác tiêu thụ 100 tấn/tháng; Doanh 

thu: 7 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân thành viên HTX: 80 triệu đồng/năm; thu 

nhập BQ người lao động: 4 triệu đồng/tháng. 

b. Một số mô hình HTX thành công theo phương thức sản xuất gắn với 

chuỗi giá trị: 

- HTX nông nghiệp xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ: HTX có 252 thành viên, 

là một trong những HTX thành công trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, triển 

khai mở rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Với thổ những 

và khí hậu rất phù hợp với cây chuối và cây bưởi, trong đó giống chuối Nam Mỹ 

là 7 ha, trồng mới 04 ha bưởi Tam Vân và ghép cải tạo 02 ha bưởi giống mới. 

HTX chú trọng việc xây dựng nhẫn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Để nâng 

cao giá trị và phát triển bền vững xã đã được công nhận nhãn hiệu tập thể Chuối 

Vân Nam. Năm 2019, HTX được chứng nhận sản phẩm Chuối Vân Nam là sản 

phẩm OCOP 3 sao cấp thành phố, HTX đã đầu tư một kho lạnh 50m3 và một máy 

dấm chuối bằng cồn Etylen công nghệ cao. HTX đã bao tiêu sản phẩm chuối, bưởi 

cho thành viên HTX và nhân dân trên địa bàn xã để đưa vào các cửa hàng nông 

sản sạch, các trường mầm non, tiểu học và đơn vị quân đội. HTX đã được thành 

viên tin tưởng, được khách hàng tin dùng sản phẩm., Sản lượng thu hoạch 4500 

tấn/năm. 

- HTX nông nghiệp Tiền Lệ, huyện Hoài Đức: HTX đang thực hiện mô 

hình chuỗi sản xuất rau an toàn áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia của 

người tiêu dùng (PGS). Đây là vùng sản xuất rau đã hình thành từ lâu chủ yếu là 

rau ăn lá (cải chíp, cải mơ, cải ngọt, cải cúc …) và rau gia vị (hành hoa, hành củ, 

cần tây), bắp cải... sản xuất đạt từ 6-8 lứa rau/năm, thu nhập bình quân đạt từ 20-

25 triệu đồng/sào/năm (tương đương 600-700 triệu đồng/ha/năm). Tháng 3/2016, 

vùng RAT HTX Tiền Lệ tiếp tục được cấp chứng nhận VietGAP (31 ha và khu 

nhà lưới 2,5ha. và hiện nay đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể rau 

an toàn Tiền Lệ. Để tổ chức sản xuất theo quy trình ATTP, HĐQT HTX đã thành 

lập 10 nhóm giám sát nội bộ về quá trình sản xuất của từng thành viên trong vùng, 

thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở khắc phục lỗi trong sản xuất, từ đó đã góp phần 

đảm bảo chất lượng của vùng rau an toàn. Đồng thời, HTX đã liên kết sơ chế, tiêu 

thụ sản phẩm với 4 Công ty, sản phẩm đã cung cấp cho siêu thị Aone Long Biên, 

hệ thống Siêu thị Vinmart và một số bếp ăn tập thể với sản lượng 4-5 tấn/ngày.  

- HTX Hoàng Long, huyện Thanh Oai: Thành lập năm 2013; có 30 thành 

viên, thành viên góp đất 5 ha xây dựng khu chăn nuôi khép kín, tổng kinh phí đầu 

tư khoảng 60 tỉ đồng, HTX tổ chức sản xuất thức ăn chăn nuôi diện tích 720m2, 

Chăn nuôi lợn giống, lợn thịt (lợn ông bà 80 con, lợn bố mẹ 335 con, lợn thịt 3600 

con), khu xử lý chất thải ngoài hàng rào khu vực chuồng trại khoảng 2,8 ha, HTX 

tổ chức giết mổ, làm mát, cấp đông, chế biến sản phẩm từ thịt như: Giò, chả, xúc 

xích… với nhãn hiệu thịt lợn sinh học A-Z… Sản lượng thịt có ký kết hợp tiêu 

thụ 60 tấn/tháng; Doanh thu: 50-70 tỷ/năm; thu nhập bình quân thành viên HTX: 
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180 triệu/năm. 

- HTX nông trại xanh và phát triển bò Ba Vì huyện Ba Vì: Thành lập năm 

2016 với 7 thành viên, đến nay số lượng thành viên tăng lên là 15 thành viên, vốn 

điều lệ gần 20 tỷ đồng. HTX hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và chế biến sản 

phẩm sữa. Các thành viên đã thuê 25 ha đất của Trung tâm nghiên cứu bò và đồng 

cỏ Bà Vì để nuôi bò sữa; với phương châm chất lượng sản phẩm là tiêu chuẩn số 

1 để cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường, song song với việc tăng cường giới thiệu 

quảng bá sản phẩm. Đến nay, HTX đã có sản lượng sữa đạt khoảng 800.000 

lít/năm, sản xuất 8 sản phẩm từ sữa, doanh thu ước đạt 10 tỷ đồng/năm, thị trường 

tiêu thụ tại Hà Nội và một số Tỉnh, Thành phố trong cả nước. 

- HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà huyện Thường Tín: 

Thành lập năm 2018 với 07 thành viên. Tổng diện tích đất sản xuất là 2,1 ha trong 

đó 1,15 ha ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. HTX chủ yếu sản xuất rau mầm, 

rau baby. HTX đã liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty G-Tech và các siêu thị 

của Hà Nội. Tổng doanh thu đến hết quý III/2020 là 2 tỷ đồng. Thu nhập bình 

quân của thành viên HTX hơn 10 triệu đồng/tháng/người. Thu nhập bình quân 

người lao động từ 6 - 10 triệu đồng/tháng/người. 

- HTX nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú, huyện Chương Mỹ: Hiện tại mỗi 

năm, HTX sản xuất 225 tấn lúa hữu cơ theo tiêu chuẩn của Nhật Bản, chỉ sử dụng 

phân bón hữu cơ, nguồn nước sản xuất được lọc qua than hoạt tính. Số hộ tham 

gia sản xuất là 95 hộ. Giá trị gạo tăng gấp 2 lần so với mặt bằng chung, giá bán 

bình quân 32 triệu đồng/tấn, giá trị thu nhập 1 ha sản xuất lúa hữu cơ đạt 172 

triệu/ha/năm, lãi khoảng 80-100 triệu/ha. Sản phẩm được tiêu thụ tại các công ty 

dịch vụ: Organica, Bác Tom, Công ty thực phẩm sạch Homfout, Công ty Tự nhiên 

Việt Nam; 

- HTX rau quả sạch Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ phát triển mô hình trồng 

rau an toàn, cung cấp những sản phẩm đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu 

dùng. Số hộ tham gia chuỗi sản xuất là 26 hộ. HTX tiêu thụ rau đến 22 đơn vị 

(bệnh viện lớn, chuỗi siêu thị, trường học, cửa hàng tiện ích) với sản lượng tiêu 

thụ rau theo chuỗi là 720 tấn/năm. Thu nhập của hộ nông dân tham gia chuỗi tăng 

30% so với bình thường, đạt 1.250 triệu/ha/năm. 

9. TỈNH HƯNG YÊN 

a. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX nổi bật, điển hình với cách làm 

mới: 

- HTX Dịch vụ nông nghiệp, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang thành lập từ 

năm 1997, HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 từ năm 2016, 

HTX có 54 thành viên, vốn điều lệ là 57 triệu đồng. Hoạt động của HTX gồm có 

bán lẻ điện sinh hoạt, dịch vụ thủy nông tưới tiêu, khai thác quản lý chợ, liên kết 

tiêu thụ sản phẩm hoa, cây cảnh… từ đó đem lại mức thu nhập bình quân thành 

viên đạt trên 45 triệu đồng/năm. Lãi bình quân hàng năm đạt khoảng 100 triệu 

đồng/năm. 
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- HTX Chăn nuôi, dịch vụ an toàn Siêu Việt, huyện Văn Lâm thành lập năm 

2016 với 16 thành viên, vốn điều lệ là 200 triệu. Hoạt động của HTX là cung ứng 

vật tư nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm an toàn. HTX thực hiện giết mổ, 

chế biến các sản phẩm từ thịt lợn như giò, chả, xúc xích cho các hộ thành viên. 

HTX đã liên kết với các cửa hàng thực phẩm trên địa bàn huyện Văn Lâm, địa 

bàn thành phố Hà Nội thực hiện tiêu thụ toàn bộ sản phẩm thịt lợn cho hộ thành 

viên. 

- HTX Hoa cây cảnh Xuân Quan (huyện Văn Giang) thành lập từ năm 2012, 

HTX có 37 thành viên, vốn điều lệ là 150 triệu đồng. Hoạt động chủ yếu của HTX 

là trồng, chăm sóc hoa cây cảnh và liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên 

HTX. Tổng diện tích canh tác của HTX gần 20ha. HTX có liên kết tiêu thụ sản 

phẩm với các cửa hàng kinh doanh hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, 

liên kết, hợp tác với một số tư nhân kinh doanh hoa, cây cảnh tiêu thụ hoa cây 

cảnh cho thành viên. 

b. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX thành công theo phương thức 

sản xuất gắn với chuỗi giá trị: 

- HTX Sản xuất, cung ứng rau quả, cây dược liệu An Thịnh Phát, huyện 

Phù Cừ thành lập năm 2017 với 7 thành viên, vốn điều lệ 100 triệu đồng. Hoạt 

động chủ yếu trồng dưa lưới, dưa vàng, nghệ, các loại rau, củ, quả. Tổng diện tích 

sản xuất của HTX khoảng 2,6 ha, trong đó 3.000 m2 trồng dưa lưới, dưa vàng 

công nghệ cao. HTX thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH 

Thương mại và dịch vụ Liên Anh, Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp cuộc 

sống xanh T&T, Công ty TNHH Thực phẩm Tây Bắc... 

- HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ được 

thành lập từ năm 1997, HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012 

từ năm 2016, HTX có 37 thành viên, vốn điều lệ là 150 triệu đồng. HTX thực hiện 

sản xuất trên diện tích 15,5 ha trồng rau, củ  theo tiêu chuẩn VietGAP. HTX thực 

hiện hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên và cho bà con nông dân trong địa 

bàn xã Yên Phú và khu vực lân cận. HTX đã ký kết hợp đồng tiêu thụ rau sạch 

với Công ty cổ phần VinEco (thuộc Tập đoàn VinGroup); hệ thống siêu thị 

Saigoncoop,… và một số doanh nghiệp tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hà Nội 

tiêu thụ toàn bộ sản phẩm rau do HTX và một số hộ nông dân trên địa bàn sản 

xuất ra. 

- HTX Sản xuất và kinh doanh gà Đông Tảo, huyện Khoái Châu thành lập 

mới năm 2016, với 16 thành viên, vốn điều lệ 200 triệu đồng. Hoạt động chủ yếu 

của HTX là cung cấp con giống gà Đông Tảo, chăm sóc và kinh doanh gà Đông 

Tảo thịt thương phẩm. HTX đã xây dựng liên kết cung cấp đầu vào với Công ty 

TNHH một thành viên phát triển Sơn Phương; Cửa hàng vật tư nông nghiệp Quân 

Thủy cung cấp thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cho thành viên; hướng dẫn, tổ chức 

cho thành viên sản xuất gà thịt thương phẩm theo tiêu chuẩn Vietgahp; hợp đồng 

tiêu thụ sản phẩm gà thịt với tư thương và các Nhà hàng trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 
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10. TỈNH QUẢNG NINH 

a. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX nổi bật, điển hình với cách làm 

mới:  

- HTX quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Hưng Đạo (thị xã Đông Triều) làm 

nhiệm vụ huy động vốn hoạt động tín dụng, dịch vụ ngân quỹ và thanh toán. Bộ 

máy của HTX chủ yếu là tập hợp các cán bộ tín dụng của ngành ngân hàng, được 

đào tạo cơ bản, đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn sức khỏe tham gia lãnh đạo, quản lý, 

điều hành.  

- Các HTX dịch vụ vận tải Hải Long - Thành phố Hạ Long, HTX vận tải 

Thanh Sơn - Thành phố Uông Bí, HTX sứ Đông Thành - thị xã Đông Triều.  

- Lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp: HTX Bình Khê, HTX Đức Chính, thị xã 

Đông Triều; HTX Yên Đông, HTX Hải Yến, HTX Liên Vị tại thị xã Quảng Yên. 

b. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX thành công theo phương thức 

sản xuất gắn với chuỗi giá trị:  

-  HTX dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong (TX. Đông Triều) 

là HTX tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến sản 

phẩm nông nghiệp chất lượng cao an toàn, xây dựng thương hiệu, đưa sản phẩm 

nông nghiệp của HTX và các sản phẩm liên kết, bao tiêu sản phẩm nông sản cho 

người dân vào các cửa hàng bán hàng theo chuỗi thực phẩm sạch trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh và Hà Nội. Đồng thời HTX cung cấp lương thực, thực phẩm cho 

hàng chục công ty, các nhà hàng, khách sạn, trường học từ Đông Triều tới Móng 

Cái. HTX xây dựng trung tâm sơ chế và chế biến bảo quản nông sản chất lượng 

cao tại xã Hồng Phong với diện tích 5000m2, xây dựng thương hiệu OCOP cho 

các sản phẩm của HTX. Trong năm 2017, HTX đã thành lập liên hiệp HTX Hoa 

Phong - Sông Hồng nhằm liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên thị trường TP. 

Hà Nội, mở cửa hàng tại chợ Nghĩa Tân (TP. Hà Nội), chợ Mạo Khê, chợ Cái 

Dăm, chợ Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh); doanh thu của HTX đạt trên 50 tỷ 

đồng/năm.  

-  HTX SXKD, DVNN Bình Dương (TX. Đông Triều): Tham gia chuỗi giá 

trị gắn với tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa quy mô lớn đối với cây vụ đông, đặc 

biệt là khoai tây Atlantic với Công ty Orion Hàn Quốc. Trên cơ sở các thành viên 

HTX đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, HTX đã làm dịch vụ 

chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng khoai tây Atlantic cho các thành viên và kiểm 

soát nghiêm ngặt các thông số kỹ thuật trong quá trình thực hiện đảm bảo việc sản 

xuất khoai tây Atlantic đúng quy trình, hiện nay diện tích trồng cây khoai tây 

Atlantic là 56,2 ha, lợi nhuận thu được là trên 2 tỷ đồng/năm.  

- HTX Nông dược xanh tinh hoa (thành phố Hạ Long): chuyên trồng sơ chế 

biến dược liệu, cất chiết tinh dầu, sản xuất đóng gói khép kín. HTX đã triển khai 

nghiên cứu, trồng thử nghiệm và từng bước nhân rộng 36 loại dược liệu như kim 

tiền thảo, ngưu tất, địa hồng, nghệ.... Trong quá trình triển khai, HTX đã phối hợp 

với các viện nghiên cứu để chuyển giao công nghệ trồng, chăm sóc và chế biến. 
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Các thành viên của HTX được hỗ trợ giống, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón 

và được HTX bao tiêu sản phẩm. Nhiều sản phẩm dược liệu sơ chế có tác dụng 

phòng và chữa bệnh như: Trinh nữ hoàng cung, cà gai leo, nhân trần, bồ công anh, 

kim tiền thảo, tinh dầu sả, bạc hà, gừng... được người dân tin tưởng lựa chọn. Các 

loại dược liệu thô của HTX còn được cung cấp cho một số công ty để chế biến sản 

phẩm1; tận dụng diện tích đất, HTX còn triển khai Dự án vườn cây ăn quả kết hợp 

du lịch sinh thái. Với diện tích 25ha, HTX đã chia làm nhiều khu riêng biệt: Khu 

trồng cây ăn quả kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán; cánh đồng hoa đa sắc; xưởng 

sơ chế dược liệu, khu nhà lưới phục vụ việc nhân giống cây; khu mê cung dược 

liệu; khu trang trại giáo dục theo mô hình trang trại hữu cơ2. Với những giá trị cảnh 

quan, thiên nhiên mang tính giải trí, giáo dục cao, Khu du lịch sinh thái Thiên đường 

hoa Quảng La đã được UBND tỉnh công nhận là một trong 6 điểm du lịch của thành 

phố Hạ Long. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, phát triển nông nghiệp bền 

vững, thúc đẩy kinh tế địa phương.  

-   HTX Sản xuất và Dịch vụ công nghiệp Phú Hải (TX Đông Triều): Lĩnh 

vực hoạt động chính là sản xuất hương xuất khẩu, là một trong những mô hình 

HTX có liên kết chặt chẽ chuỗi giá trị từ khâu đầu vào đến đầu ra. Toàn bộ khâu 

đầu vào làm ra sản phẩm cây hương xuất khẩu gồm bột gỗ và bột than đều do hội 

viên HTX tận dụng thu mua trực tiếp từ các cơ sở chế biến hoặc các tổ hợp tác có 

nguyên liệu (bột gỗ, bột than) trên địa bàn tỉnh. Riêng khâu sản xuất, nông dân 

“nhập vai” thành những công nhân làm chủ được khoa học, kỹ thuật, thiết bị máy 

móc và các công đoạn sản xuất ra cây hương. Đối với đầu ra, HTX đã triển khai 

thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm với một số doanh nghiệp, 

bạn hàng uy tín và thực hiện chiến lược xúc tiến, quảng bá thương hiệu sản phẩm 

của mình ra thế giới. Bằng cách làm này, mấy năm nay, thương hiệu hương xuất 

khẩu của HTX đã có chỗ đứng vững chắc tại các thị trường: Ấn Độ, Đài Loan 

(Trung Quốc)... Trung bình 1 năm, HTX xuất khẩu được gần 1.000 tấn hương, 

doanh thu hơn 10 tỷ đồng.  

- HTX nông dược Khánh Hà (thành phố Hạ Long): Hiện nay đã liên kết với 

5 HTX và 01 công ty trong việc nuôi trồng, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; liên kết 

với 05 công ty, 01 viện nghiên cứu, 01 trung tâm nghiên cứu để chế biến, chuyển 

giao công nghệ. HTX đã được UBND tỉnh ký quyết định công nhận mô hình liên 

kết, có các chứng nhận liên quan về quy hoạch vùng trồng, sản phẩm an toàn vệ 

sinh thực phẩm... của các Sở, ban, ngành và UBND thành phố Hạ Long. HTX đã 

ký kết được hợp đồng tiêu thụ 20 năm với Công ty cổ phần Shachi Việt Nam... 

Mô hình này hiện đang được quan tâm, đánh giá cao.  

11. TỈNH THÁI BÌNH 

a. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX nổi bật, điển hình với cách làm 

mới 

- Mô hình mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động các khâu dịch vụ của 

                                           
1 Công ty CP Y tế Đức Minh, Công ty TNHH Dược phẩm Ngân Hà... 
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HTX nông nghiệp Bình Định, huyện Kiến Xương: Là HTX được tổ chức lại hoạt 

động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, HTX nông nghiệp Bình Định đã tích cực, 

năng động mở rộng hoạt động, thực hiện 11 khâu dịch vụ (cao hơn 7 khâu so với 

mức bình quân chung của toàn tỉnh); trong đó, nhiều khâu dịch vụ mới đem lại 

hiệu quả kinh tế xã hội cao cho các hộ thành viên như: Dịch vụ liên kết tiêu thụ 

sản phẩm, dịch vụ tín dụng nội bộ, dịch vụ vệ sinh môi trường, dịch vụ quản lý 

chợ...; tổng doanh thu mỗi năm trên 13 tỷ đồng. HTX đã tổ chức liên kết sản xuất 

lúa giống diện tích trên 200ha với Tập đoàn giống cây trồng Thái Bình SEED, 

tăng hiệu quả kinh tế cho các hộ thành viên. 

- Mô hình Liên hiệp HTX nông dược Thái Bình: Thành lập năm 2018 với 

04 HTX thành viên gắn kết từ khâu trồng dược liệu, sơ chế, chiết xuất, chế biến, 

đóng gói hình thành nên chuỗi các sản phẩm được đăng ký nhãn mác, ứng dụng 

mã truy xuất nguồn gốc tiêu thụ trong các cửa hàng, siêu thị trong và ngoài tỉnh 

như: Trà thảo dược, rượu thảo dược, bánh đa thảo dược... 

- Mô hình xây dựng và quản lý thương hiệu tập thể “Mắm cáy Hồng Tiến” 

của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ thủy sản Hồng Tiến đã hợp tác với các hộ 

khai thác, chế biến mắm cáy theo phương thức truyền thống của địa phương, hình 

thành nên sản phẩm mắm cáy đóng chai mang thương hiệu “Mắm cáy Hồng Tiến”, 

nâng cao lợi ích kinh tế cho nghề làm mắm cáy ở địa phương. 

b. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX thành công theo phương thức 

sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

Mô hình HTX nông nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi giá trị, đạt hiệu quả 

kinh tế cao, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập của nông dân từ 1,5-2 lần so với 

phương thức sản xuất thông thường. Tiêu biểu như: Các vùng sản xuất lúa giống 

diện tích 100-200ha/vùng của HTX nông nghiệp Đông Quý, huyện Tiền Hải và 

HTX nông nghiệp An Mỹ - An Thanh, huyện Quỳnh Phụ liên kết với Công ty cổ 

phần Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình; vùng sản xuất lúa giống diện tích 

65 ha của HTX Thái Thọ, huyện Thái Thụy liên kết với Công ty cổ phần giống 

cây trồng Trung ương; vùng sản xuất ngô nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi của 

HTX nông nghiệp Hồng Minh, huyện Hưng Hà; vùng sản xuất cây màu giá trị 

kinh tế cao của HTX Điệp Nông, huyện Hưng Hà; vùng sản xuất rau an toàn của 

HTX Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ...  

III. VÙNG BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 

1. TỈNH THANH HÓA 

a. Một số mô hình HTX, Liên hiệp HTX nổi bật, điển hình  

- HTX vệ sinh môi trường Tân Sơn (thành phố Thanh Hóa.: Thành lập năm 

2006, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị. Đến nay, HTX có 129 

thành viên; tổng tài sản của HTX là 33,9 tỷ đồng, doanh thu đạt 67,6 tỷ đồng/năm; 

tạo việc làm thường xuyên cho 150 lao động, thu nhập trung bình của người lao 

động là 7 triệu đồng/người/tháng.  

- HTX dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp Đông Tiến (huyện Đông Sơn): 
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Thành lập năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển 

công nghệ sản xuất trong nhà lưới, nhà màng, cung cấp vật tư, cây giống, tư vấn 

kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Đến nay, tổng tài sản của HTX là 22,5 tỷ đồng, 

doanh thu đạt 37,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên và 

hàng trăm lao động mùa vụ với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.   

- HTX dạy nghề và phục hồi chức năng cho người khuyết tật 18/4 (xã Quang 

Lộc, huyện Hậu Lộc): Thành lập năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ 

công nghiệp và dịch vụ với các nghề làm cói mỹ nghệ, sản xuất tăm tre, tẩm quất 

cổ truyền; tạo việc làm thường xuyên cho 127 lao động là người khuyết tật với 

thu nhập 2,5 triệu đồng/người/tháng; đồng thời nhận nuôi dưỡng tại chỗ và bảo 

trợ tại cộng đồng cho khoảng 40 người khuyết tật khác.  

b. Một số mô hình HTX, Liên hiệp HTX thành công theo phương thức 

sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

- HTX dịch vụ nông lâm nghiệp Bình Sơn (huyện Triệu Sơn): Thành lập 

năm 1997, được chuyển đổi từ mô hình HTX kiểu cũ sang HTX kiểu mới năm 

2016; hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp các dịch vụ tưới tiêu, bảo 

vệ hoa màu; chế biến nông lâm sản; cung cấp dịch vụ kỹ thuật, vật tư, giống; bao 

tiêu sản phẩm cho các thành viên. Đến nay, tổng tài sản của HTX là 2,33 tỷ đồng, 

doanh thu bình quân đạt 5,85 tỷ đồng/năm. HTX có 120 thành viên là các hộ gia 

đình sản xuất trực tiếp, hàng năm tạo việc làm cho hàng trăm lao động với mức 

thu nhập 05 triệu đồng/người/tháng. HTX hiện có 02 sản phẩm OCOP. 

- HTX dịch vụ nông nghiệp Trường Sơn (huyện Nông Cống): Thành lập 

năm 1973, được chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới năm 2016; hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện chuyển giao khoa học công nghệ trong nông 

nghiệp, dịch vụ thủy lợi, cung ứng vật tư, giống, làm đất và liên kết tiêu thụ sản 

phẩm cho các hộ thành viên. Đến nay, tổng tài sản của HTX là 5,2 tỷ đồng, doanh 

thu bình quân đạt 3,9 tỷ đồng/năm. HTX có 261 hộ thành viên; hàng năm, HTX 

tạo việc làm cho hàng trăm lao động thường xuyên với thu nhập 4,2 triệu 

đồng/người/tháng. HTX hiện có 01 sản phẩm OCOP. 

- HTX nông nghiệp xã Phú Lộc (huyện Hậu Lộc): Thành lập năm 1972, 

được chuyển đổi hoạt động sang mô hình HTX kiểu mới năm 2016; hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp, cung cấp dịch vụ, vật tư nông nghiệp đầu vào và bao 

tiêu sản phẩm đầu ra; là một trong những HTX lớn của tỉnh với 955 hộ thành viên; 

tổng tài sản của HTX năm 2021 là 24,2 tỷ đồng; doanh thu 12,5 tỷ đồng/năm. 

Hàng năm, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động, với thu nhập 3,5 triệu 

đồng/người/tháng. HTX hiện đang tổ chức sản xuất theo mô hình chuỗi giá trị quy 

mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. 

2. TỈNH NGHỆ AN 

a. Một số mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nổi bật, điển hình với 

cách làm mới 

- HTX sản xuất và dịch vụ Sông Lam (Khối Hải Triều, phường Nghi Hải, 
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thị xã Cửa Lò), được thành lập từ những năm bao cấp; đã vượt qua những thời kỳ 

đầy khó khăn, chuyển đổi ngành nghề để thích ứng với cơ chế thị trường. Đến 

nay, HTX trở thành một trong những HTX tiêu biểu của tỉnh Nghệ An về đa dạng 

trong ngành nghề kinh doanh, như xăng dầu, nhà hàng, xuất khẩu lao động, các 

sản phẩm chế biến hải sản (nước mắm, ruốc, cá…); riêng sản phẩm nước mắm đã 

được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 3 sao; doanh thu của HTX năm 2020 đạt 

15 tỷ đồng, lợi nhuận trên 5 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho 70 lao động, với 

mức lương từ 5-6 triệu đồng, lao động được tham gia BHXH đầy đủ.  

- Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản an toàn Nghệ An (XanhMark), được 

thành lập từ năm 2016,  gồm có 8 HTX thành viên và 7 lao động thường xuyên 

làm việc tại LHHTX; LHHTX đã chú trọng đổi mới hình thức hoạt động, tiêu thụ 

các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn của HTX thành viên ra thị trường, phục 

vụ người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, có giá trị, như rau củ quả sạch, 

hải sản chế biến, nông sản chế biến…; với phương châm đa dạng hóa sản phẩm, 

làm tốt khâu kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu vào, đổi mới hình thức maketting, 

mở rộng quy mô sản xuất, chế biến, từ đó làm tốt vai trò là bà đỡ cho các HTX 

thành viên. Những năm qua, LHHTX sản xuất kinh doanh có lãi, đến nay, LHHTX 

trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh; hàng năm, doanh thu đạt 8 tỷ 

đồng, lãi bình quân 500 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 7 lao động, với mức 

lương trên 6 triệu đồng/người/tháng.  

 Ngoài điển hình nêu trên, còn có các HTX khác đã chú trọng đầu tư ứng 

dụng công nghệ vào sản xuất, như sản xuất dược liệu ở HTX Pù Mát (Con Cuông), 

HTX Tinh bột sắn dây (Nam Đàn), HTX Măng tây (Quỳnh Lưu),...Bên cạnh đó, 

còn có nhiều HTX mới thành lập, với các giám đốc HTX là những người nhạy 

bén trong tiếp cận thị trường, mang sản phẩm của HTX vươn xa đến mọi miền Tổ 

quốc, như HTX Sen Quê Bác, HTX Công nghệ cao Chanh Nam Kim (Huyện Nam 

Đàn), HTX Trà Lân (Con Cuông)… 

b. Một số mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành công theo 

phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

Mô hình HTX theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị tạo sự liên 

kết chặt chẽ giữa HTX, LHHTX với doanh nghiệp thông qua các hợp đồng được 

ký kết để có sản phẩm đầu vào ổn định và đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm của 

HTX. Một số HTX điển hình như sau: 

- HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Thọ Thành (huyện Yên Thành) tổ 

chức sản xuất cánh đồng lớn, gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên diện 

tích 100 ha giống lúa QJ01 cho tập đoàn TH, được tập đoàn TH bao tiêu 100% 

sản lượng lúa tươi với giá cao. Mỗi tháng, HTX cung ứng gần 200 tấn thức ăn 

chăn nuôi, tất cả thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cho các thành viên. Doanh thu 

mỗi năm của HTX trên 30 tỷ đồng; lợi nhuận bình quân khoảng 1,5 tỷ đồng/năm; 

lương trung bình của người lao động thường xuyên 5-7 triệu đồng/người/ tháng. 

- HTX Dịch vụ nông nghiệp Sơn Lâm (xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh 

Lưu), được thành lập từ năm 2016, gồm có 755 thành viên và 7 lao động thường 
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xuyên, hiện có trên 200 cá nhân, hộ gia đình đã làm đơn xin gia nhập thành viên 

HTX. HTX chú trọng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, đa dạng ngành 

nghề dịch vụ để phục vụ thành viên, như dịch vụ sản xuất và tiêu thụ lúa giống, 

tín dụng nội bộ, dịch vụ làm đất, gặt, cấy, và cung ứng vật tư đầu vào, …; đáng 

chú ý, các thành viên tham gia HTX được hưởng các dịch vụ đầu vào giá thành 

thấp ổn định, sản phẩm lúa giống bán cho các doanh nghiệp đã mang về lợi nhuận 

tăng thêm cho mỗi thành viên từ 15-20%; các dịch vụ khác của HTX, như làm 

đất, gặt, cấy, vật tư đầu vào có tính cạnh tranh khá lớn đối với các tư thương; dịch 

vụ tín dụng nội bộ đã cung cấp nguồn tín dụng ưu đã cho các thành viên đầu tư 

sản xuất kinh doanh. Đến nay, HTX trở thành một trong những HTX tiêu biểu 

lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh; doanh thu hàng năm của HTX đạt 917 triệu đồng, 

lợi nhuận 499 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 7 lao động, với mức lương trên 

4,5 triệu đồng/người/tháng, lao động được tham gia BHXH đầy đủ.  

3. TỈNH QUẢNG BÌNH 

a. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX nổi bật, điển hình với cách làm 

mới 

- Mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ hàng dược liệu của HTX 

dược liệu và nông nghiệp sách xã Cự Nẫm.  

+ Địa điểm: Xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

+ Diện tích liên kết: 10 ha (15 hộ dân). 

Thực hiện đột phá trong sản xuất, ứng dựng khoa học công nghệ cao vào 

quy trình sản xuất, phục vụ cho hệ thống máy móc, nhà xưởng phục vụ sơ chế, 

chế biến…nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao và tăng năng suất, hiệu quả kinh 

tế cho các thành viên. 

Phụ trách xây dựng thành công chuỗi giá trị cà gai leo; sản xuất liên kết với 

15 hộ đân trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, góp phần chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng đưa lại hiệu quả kinh tế gấp 7-10 lần so với các loại cây trồng 

trước đây. 

Luôn nghiên cứu, tìm ra các loại cây trồng thích ứng với thổ nhưỡng, khí 

hậu khắc nghiệt của Quảng Bình, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên 

hợp tác xã nà bà con nông dân (trồng thử nghiệm thành công cây dây thìa canh, 

sản xuất thành công cao Dây thìa canh). 

+ HTX có 1 sản phẩm đạt tiêu sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. 

- HTX Sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Mỹ Lộc Thượng. 

+ Địa chỉ: Thôn Mỹ Lộc Thượng, Xã An Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh 

Quảng Bình. 

+ Loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh: Sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

nông nghiệp. Năm thành lập: 1960 (chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 vào 

ngày 10/01/2015). 
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+ Tổng số vốn sản xuất kinh doanh: 7.536 triệu đồng. 

+ HTX có 1.242 thành viên, 976 lao động, diện tích đất sản xuất là 268 ha, 

thực hiện 9 khâu dịch vụ cho thành viên, đánh giá xếp loại hàng năm đạt loại tốt. 

HTX liên kết sản xuất gắn với tiêu thu lúa giống, gạo cho các thành viên HTX. 

Cụ thể: ký hợp đồng Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Quảng Bình, Công ty 

TNHH MTV Tân Châu Phát về liên kết sản xuất 30ha lúa giống; liên kết tiêu thụ 

trên 500 tấn lúa/năm cho thành viên HTX; đảm bảo ổn định và giá cao hơn so thị 

trường từ 1,25%. Ngoài ra, HTX còn ký hợp đồng với các HTX trong vùng sản 

xuất 48 ha lúa theo chuổi giá trị gạo Lệ Thủy theo quy trình kỷ thuật SRI, để chế 

biến nông sản gạo sạch cung cấp cho thị trường trong huyện, tỉnh. Ngoài ra HTX 

còn tham gia tích cực và chương trình xây dựng nông thôn mới; tham gia các hoạt 

động phúc lợi, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. 

b. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX thành công theo phương thức 

sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

- Mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm của HTX Sản xuất 

Nấm sạch và Kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh.  

+ Địa chỉ: Xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

+ Quy mô liên kết: 30 THT (khoảng 400 thành viên). Sản lượng nấm liên 

kết bình quân/năm: 190 tấn. 

+ Các tác nhân tham gia liên kết: HTX-THT-hộ.  

+ Doanh thu bình quân đạt trên 7 tỷ đồng/năm.  

+ Vai trò của HTX trong các chuỗi: Đến nay HTX đã liên kết trực tiếp với 

30 THT trên địa bàn tỉnh. HTX cung ứng nguyên liệu, phôi giống, vật tư và thực 

hiện dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên liên 

kết. HTX đã ký cam kết cung cấp bịch phôi nấm và bao tiêu nấm thương phẩm 

với 30THT và hộ dân sản xuất nấm. Hiện tại HTX đã dùng bả thải nấm trồng thử 

nghiệm rau má quy trình hữu cơ và đã sản xuất ra sản phẩm Trà Thảo Mộc rau 

Má Tuấn Linh túi lọc; HTX đã nghiên cứu đa dạng sản phẩm từ nấm (làm nước 

chấm ủ từ nấm). HTX đã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nấm và ứng 

dụng công nghệ cao để sản xuất các loại giống Nấm, Nấm ăn và Nấm dược liệu, 

Trà và Rượu Linh Chi... Sản phẩm sản xuất sạch theo quy trình khép kín, bảo đảm 

các tiêu chuẩn nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ. Hiện nay các sản phẩm của 

HTX đều có tem truy suất nguồn gốc và tem chống hàng giả để bảo vệ quyền lợi 

cho người tiêu dùng.   

+ Hiện nay, HTX có 01 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh; 08 

sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. 

- Mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ khoai lang của HTX Sản 

xuất kinh doanh và Dịch vụ khoai lang Lâm Hường.  

+ Địa điểm: Xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. 

+ Diện tích liên kết: 50 ha (hơn 100 hộ dân). 
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+ Sản lượng liên kết: 500 tấn. 

+ Các tác nhân tham gia liên kết: HTX-hộ.  

+ Vai trò của HTX trong các chuỗi: Trong các chuỗi liên kết, HTX vừa tổ 

chức các khâu dịch vụ về giống, vật tư, kỹ thuật, … cho thành viên sản xuất, đồng 

thời liên kết với các hộ dân trong vùng cung cấp dịch vụ đầu vào và thu mua sản 

phẩm cho các hộ thành viên, hộ liện kết; tổ chức chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 

Lợi nhuận chia cho các thành viên theo tỷ lệ góp vốn và công lao động của các 

thành viên thực hiện nhiệm vụ cho hợp tác xã, trích ra một phần phục vụ chế độ 

an sinh cho các thành viên hợp tác xã (du lịch, tổng kết liên hoan…). 

+ HTX có 02 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. 

4. TỈNH QUẢNG TRỊ 

a. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX nổi bật, điển hình với cách làm 

mới: 

Đã xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới hoạt động đúng bản chất và đưa 

lại hiệu quả kinh tế, nhiều HTX chuyên ngành được ưu tiên tập trung phát triển 

để tạo ra sản phẩm như: hồ tiêu, cà phê, sản xuất rau củ quả công nghệ cao, cao 

dược liệu, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà, canh tác lúa theo hướng tự nhiên...Các 

HTX này tìm được hướng đi phù hợp, phát triển sản xuất kinh doanh gắn với sản 

phẩm có lợi thế, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chú trọng thị trường đầu 

ra và định hướng phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm. Đây thực sự là hướng đi 

có hiệu quả trong xây dựng HTX kiểu mới, điển hình có HTX Chân Mây Bắc 

Hướng Hóa với sản phẩm cà phê hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết với 

Doanh nghiệp vừa là thành viên vừa là đối tác tiêu thụ đầu ra cho HTX; HTX Hồ 

tiêu Vĩnh Linh xây dựng thương hiệu sản phẩm với quy mô toàn huyện, liên kết 

hầu hết các hộ sản xuất hồ tiêu để cùng xây dựng nhãn hiệu tập thể, nâng cao giá 

trị gia tăng cho sản phẩm. Một số HTX lại chú trọng phát triển sản phẩm theo 

hướng hữu cơ, canh tác tự nhiên như HTX Nông sản sạch Triệu Phong với sản 

phẩm Gạo sạch, HTX Chăn nuôi Gà Triệu Thượng, HTX chăn nuôi Gà Tứ Hải 

với sản phẩm gà sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều HTX mạnh dạn 

ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao và nâng cao giá trị 

gia tăng cho sản phẩm như HTX Nguyên Khang garden với sản phẩm rau thủy 

canh, dưa lưới; HTX Thành Công với công nghệ làm mát tự động trong chăn nuôi 

lợn, trồng rau thủy canh;  HTX Trường Sơn với sản phẩm dưa lưới, dưa hấu; HTX 

Đoàn Kết ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi lợn…  

b. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX thành công theo phương thức 

sản xuất gắn với chuỗi giá trị: 

- Mô hình liên kết chanh leo giữa HTX Tây Vĩnh Thủy và Công ty Nafoods 

Tây Bắc: Tổng  diện tích tham gia liên kết với công ty là 80 ha, trong đó HTX có 

10 ha và đầu mối thu gom, phân loại, sơ chế sản phẩm chanh leo với các HTX, 

THT và các hộ trồng trên địa bàn toàn tỉnh thêm gần 70 ha.  

- Mô hình liên kết gạo sạch canh tác tự nhiên Triệu Phong có chứng nhận 
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hữu cơ với Công ty Vita mart Đà Nẵng và Tổng công ty cổ phần Công ty Thương 

mại Quảng Trị: Tổng  diện tích sản xuất lúa canh tác tự nhiên của HTX Nông sản 

sạch canh tác tự nhiên Triệu phong là 52 ha, trong đó có 11 ha được chứng nhận 

hữu cơ. Hiện nay HTX tham gia liên kết với công ty Vita Mart Đà Nẵng là 15 

ha/năm và Tổng công ty cổ phần Công ty Thương mại Quảng Trị là 10 ha/năm, 

sản lượng lúa còn lại được HTX xay xát, đóng gói và bán ra thị trường thông qua 

hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các đại lý trên toàn quốc. 

5. TỈNH BÌNH ĐỊNH 

a.  Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX nổi bật, điển hình với cách làm 

mới 

HTX nông nghiệp Thượng Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình 

Định, được thành lập năm 1980 và chuyển sang hoạt động theo Luật HTX 2012 

vào tháng 4/2015. HTX hoạt động kinh doanh dịch vụ tổng hợp, quy mô liên thôn 

với 1.680 hộ thành viên, thực hiện 11 dịch vụ (Thủy nông, làm đất, cung ứng vật 

tư, tín dụng nội bộ, sản xuất lúa giống, chế biến dầu thực vật, tiêu thụ sản phẩm, 

vận tải, quản lý điện, chợ, thu gom rác sinh hoạt). HTX thực hiện mô hình tổ chức 

vừa quản lý vừa điều hành. Doanh thu bình quân hàng năm khoảng 10 tỷ đồng, 

giải quyết việc làm cho 29 lao động. 

Từ thực tế gần 90% đất màu trên địa bàn HTX là đất gò đồi thiếu nước, chủ 

yếu trồng mía hoặc sắn, năng suất thấp và không ổn định. Sau khi Nhà máy Đường 

ngừng hoạt động, nhiều diện tích trồng mía phải bỏ hoang, HTX đã mạnh dạn lập 

dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng xin tài trợ từ Tổ chức phát triển Hà Lan SNV 

được 10 máy bơm nước và vận động nhân dân đưa cây đậu phộng, mè, ngô, rau 

màu lên trồng trên đất gò đồi.HTX mở thêm dịch vụ thu gom đậu phộng, mè để 

chế biến dầu thực vật.  Đối với cây ngô, HTX liên kết với Công ty Doveco Gia 

Lai, đảm bảo công ty tiêu thụ hết sản phẩm do nông dân sản xuất ra. Qua 3 năm 

thực hiện, thành viên ngày càng tin tưởng vào hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, coi đây hướng đi lâu dài, mang lại thu nhập ổn định. 

b. Một số mô hình HTX, liên hiệp HTX thành công theo phương thức 

sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

HTX nông nghiệp Nhơn Thọ II, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định hoạt động kinh doanh tổng hợp, có quy mô liên thôn với 938 hộ thành viên, 

thực hiện 10 dịch vụ. HTX thực hiện mô hình tổ chức vừa quản lý vừa điều hành. 

Doanh thu bình quân hàng năm khoảng 9 tỷ đồng, HTX liên kết với Tập đoàn 

giống cây trồng Thái Bình sản xuất và tiêu thụ lúa giống 100 ha; xây dựng mô 

hình trồng rau, dưa theo tiêu chuẩn Vietgap, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt. 

HTX nông nghiệp Phước Hưng, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định. HTX hoạt động kinh doanh tổng hợp, có quy mô toàn xã với 2.452 hộ 

thành viên, thực hiện 11 dịch vụ. HTX thực hiện mô hình tổ chức vừa quản lý vừa 

điều hành. Doanh thu bình quân hàng năm khoảng 40 tỷ đồng, HTX liên kết với 

Tập đoàn giống cây trồng Thái Bình sản xuất và tiêu thụ lúa giống 300 ha. HTX 
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thực hiện đồng bộ các dịch vụ sản xuất lúa cho thành viên từ cung ứng giống, vật 

tư, liên kết tiêu thụ sản phẩm, sấy lúa, xay xát gạo, cuốn rơm bằng máy. 

6. TỈNH HÀ TĨNH 

Nhiều hợp tác xã hoạt động gắn với sản phẩm chủ lực của tỉnh, thực hiện 

liên kết, có 11 hợp tác xã có sản phẩm (13 sản phẩm) đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao 

như: hợp tác xã thu mua và chế biến thủy, hải sản Phú Khương, hợp tác xã thu 

mua và chế biến thủy Hải sản Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh), hợp tác xã thu mua và chế 

biến thủy, hải sản Chiến Thắng (thị xã Kỳ Anh), hợp tác xã Mật ong Cường Nga 

Hương Sơn (huyện Hương Sơn)... Một số hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư áp dụng 

khoa học công nghệ cao vào sản xuất hàng hóa quy mô vừa và lớn hơn mang lại 

hiệu quả kinh tế, trên các lĩnh vực, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp quy mô nhiều 

thành viên làm tốt khâu dịch vụ đầu vào, đầu ra như: hợp tác xã nông nghiệp 

Quỳnh Lương (thị xã Hồng Lĩnh), hợp tác xã nông nghiệp Quang Trung (huyện 

Đức Thọ); chăn nuôi lợn sản xuất theo mô hình liên kết, chăn nuôi tự chủ, quy mô 

lớn, lợn nái từ 600-1200 con, lợn thương phẩm từ 500-2.000 con/lứa được duy trì 

và phát triển như: Các hợp tác xã chăn nuôi Minh Lộc (huyện Cẩm Xuyên); hợp 

tác xã Hoàng Châu (huyện Kỳ Anh); hợp tác xã Gia Phúc (huyện Can Lộc)... 

Cùng với đó, một số mô hình ứng dụng công nghệ cao điển hình có hiệu 

quả như: hợp tác xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân), có năng suất bình quân 30 

tấn/ha với quy trình kỹ thuật tiên tiến nuôi tôm nên đã hạn chế được dịch bệnh và 

ô nhiễm môi trường, đảm bảo cho sản xuất phát triển bền vững; hợp tác xã Nga 

Hải (huyện Nghi Xuân) áp dụng công nghệ sản xuất rau, quả các loại có ứng dụng 

các thiết bị cảm biến và thiết bị thông minh được kết nối và điều khiển bán tự 

động trong quá trình tưới nước và bón phân trong nhà lưới, nhà màng với 3 nhà 

lưới khoảng 3000m2.; hợp tác xã Gia Phúc ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc bước 

đầu ứng dụng công nghệ IoT (Internet vạn vật) để thu thập các chỉ số của môi 

trường (nhiệt độ, độ ẩm, độ pH...) một cách liên tục và gửi dữ liệu đó về các bộ 

vi xử lý để vận hành hệ thống tưới, làm mát, chiếu sáng đảm bảo phù hợp cho cây 

trồng.  

7. TỈNH KHÁNH HÒA 

a. Mô hình HTX ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn VietGAP và liên kết tiêu thụ sản phẩm: gồm các HTX VietGAP 

Nha Trang tại huyện Diên Khánh, HTX sản xuất rau an toàn Ninh Đông thị xã 

Ninh Hòa, HTX cây ăn quả Sơn Bình huyện Khánh Sơn . 

Đặc điểm chung của các HTX này là đầu tư xây dựng hệ thống tưới tự động, 

cải tạo nhà xưởng sơ chế, nhà lưới che chắn côn trùng, kho lạnh bảo quản và hợp 

đồng tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị, trường học. 

b. Mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị: 

- Tham gia Đề án Mô hình hợp tác xã phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá 

trị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có các HTX cây ăn quả Sơn Bình Khánh 

Sơn và HTX Nấm Vĩnh Ngọc Nha Trang (tham gia năm 2018), HTX nông nghiệp 
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1 Ninh Quang (năm 2019, 2020). Các HTX được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sơ 

chế, nhà lạnh và các trang thiết bị, vay vốn ưu đãi để mua xe ô tô vận chuyển hàng 

hóa, được tập huấn, cung cấp kiến thức quản trị hợp tác xã, marketing, xúc tiến 

thương mại, thị trường.  

- Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa giống tại huyện Diên Khánh được 

thực hiện từ năm 2006 và được duy trì, phát triển mạnh nhất là từ năm 2015 đến 

nay, có 11 HTX tham gia với diện tích mỗi vụ từ 800- 900 ha, gia tăng giá trị sản 

phẩm lên từ 5 – 7 triệu đồng/ha; điển hình là HTX Nông nghiệp Suối Hiệp 1, HTX 

Nông nghiệp Diên Lộc. Mô hình này ở huyện Vạn Ninh có các HTX nông nghiệp 

Vạn Phú 1, Vạn Bình, Xuân Sơn liên kết với Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp 

duyên hải Nam Trung bộ, Công ty Cổ phần tập đoàn ThaiBinh Seed – Chi nhánh 

miền Trung – Tây nguyên và một số HTX khác ở thị xã Ninh Hòa; mô hình liên 

kết sản xuất, tiêu thụ tỏi giữa HTX sản xuất tỏi Vạn Hưng với Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại Đức Hà Việt Nam. 

- Ngoài ra, còn có một số mô hình liên kết với các doanh nghiệp trong khai 

thác, thu mua, chế biến, tiêu thụ hải sản như: chuỗi liên kết giữa Công ty TNHH 

Thịnh Hưng với Tổ hợp tác nghề cá Phước Đồng đã thu hút hơn 100 tàu khai thác 

cá ngừ vây vàng mắt to tham gia, chuỗi liên kết giữa Công ty TNHH Tín Thịnh 

với Tổ hợp tác nghề cá Vĩnh Phước đã thu hút hơn 25 tàu khai thác cá ngừ sọc 

dưa tham gia; đang triển khai liên kết sản xuất, tiêu thụ mía đường giữa Công ty 

Cổ phần Đường Việt Nam và các HTX tại vùng mía xã Diên Đồng (Diên Khánh) 

và xã Ninh Tân (Ninh Hòa.. 

 

8. TỈNH QUẢNG NGÃI 

a. Một số mô hình HTX nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- HTX Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh: 

 Hoạt động với 7 dịch vụ: Thuỷ nông, tín dụng nội bộ, lâm nghiệp, vật tư 

nông nghiệp - thức ăn chăn nuôi, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (khoai lang Tịnh 

Thọ, dầu lạc), khuyến nông và bảo vệ thực vật, xây dựng. 

Để đáp ứng nhu cầu của thành viên, HTX đã cung cấp các loại vật tư nông 

nghiệp như: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng. Những hộ khó khăn 

được HTX hỗ trợ vốn để mua vật tư. Với cách tổ chức và làm ăn của HTX đã tạo 

được niềm tin của thành viên. HTX làm đại lý cấp I cho Công ty ANCO phân 

phối sản phẩm đến các trang trại, mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng thu nhập cho 

thành viên góp phần xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn. Về thuỷ lợi để cung cấp 

nước tưới cho 643 ha đất canh tác, HTX thành lập đội thuỷ nông gồm 41 người ở 

29 khu dân cư toàn xã thực hiện công tác nạo vét kênh mương nội đồng, điều tiết 

nước tưới cho thành viên. Từ đó, trong năm qua với thời tiết diễn biến phức tạp 

nắng hạn kéo dài nhưng HTX không để thiếu nước ảnh hưởng đến năng suất cây 

trồng. 

 Dịch vụ tín dụng nội bộ tạo điều kiện cho bà con tiếp cận được đồng vốn 
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để phát triển sản xuất, mua sắm phương tiện thiết yếu trong gia đình, góp phần 

xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn nhàn rỗi của HTX được sinh lãi; hạn chế 

được phần nào tình trạng cho vay nặng lãi ở địa phương. 

 Ngoài ra, HTX triển khai mô hình sản xuất khoai lang thương phẩm: Có 

trên 50 hộ dân tham gia thực hiện, với quy mô diện tích trên 10 ha/năm. Năng suất 

của mô hình đạt 12 - 15 tấn/ha. HTX cam kết thu mua số lượng sản phẩm khoai 

lang cho thành viên theo hợp đồng đã ký kết từ đầu vụ; sau đó HTX tiến hành bán 

tươi hoặc chế biến thành khoai lang sấy khô bán ra thị trường. Và thực hiện dự án 

“Ứng dụng khoa học, công nghệ xây dựng vùng chuyên canh lạc (đậu phộng) trên 

đất lúa và đất màu kém hiệu quả theo chuỗi giá trị”; năm 2020, HTX đã gia công 

trên 15.000 lít dầu thành phẩm cho người dân tại địa phương, đồng thời sản xuất 

trên 600 lít dầu lạc để bán ra thị trường. Hiện nay, HTX đang hoàn thiện các thủ 

tục cần thiết để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “Dầu lạc Tịnh Thọ” với Cục Sở hữu trí 

tuệ. 

- HTX xếp dỡ xây dựng và dịch vụ Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn 

HTX thực hiện công việc xếp dỡ tại cảng, vận chuyển hàng hóa; bảo trì, 

bảo dưỡng, sửa chữa, thi công xây lắp công trình công nghiệp dân dụng; khảo sát, 

trục vớt, nạo vét, lặn, cơ khí sửa chữa, xây dựng; vận tải thủy bộ nội địa; thương 

mại và dịch vụ tổng hợp,… HTX ra đời hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng 

thời, giải quyết việc làm, tạo thu nhập thường xuyên, nhằm giảm bớt những khó 

khăn cho người dân nơi đây nói riêng và huyện nhà nói chung, góp phần bảo đảm 

an sinh xã hội. Không chỉ chú trọng đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng 

cấp, cải tiến máy móc thiết bị, công tác chăm lo cho cán bộ HTX mà HTX luôn 

thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về lương, phúc lợi cho thành viên, người 

lao động, thực hiện đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, bệnh nghề nghiệp,... 

cho các thành viên, người lao động của HTX. Không những tạo thu nhập cho 

người lao động và đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp mà mỗi năm 

HTX còn đóng góp cho ngân sách khoảng 650 triệu đồng. 

- HTX vận tải Thống Nhất Quảng Ngãi, thành phố Quảng Ngãi 

Hoạt động kinh doanh và dịch vụ hỗ trợ thuộc lĩnh vực vận tải; vận tải hành 

khách theo hợp đồng; vận tải hàng hóa,... 

HTX tạo việc làm cho thành viên và người lao động ổn định, lợi nhuận năm 

sau cao hơn năm trước, thành viên được thăm hỏi chăm lo khi đau ốm hoặc xảy 

ra tai nạn. HTX quan tâm tới đời sống thành viên, có quỹ dành cho thành viên 

vay, mượn giải quyết khó khăn khi gặp rủi ro hoặc cần sửa chữa, mua sắm phương 

tiện. 

HTX thường xuyên thực hiện công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng, xây dựng 

nhà đại đoàn kết, hỗ trợ quà Tết cho người nghèo, người khuyết tật. 

b. Một số mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị  

- 11 HTX tham gia chuỗi giá trị cây lâm nghiệp: HTX nông nghiệp Hành 
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Dũng, HTX nông nghiệp Hành Nhân, HTX dịch vụ Bình Hiệp, HTX nông nghiệp 

Bình Trung, HTX nông nghiệp Bình Khương, HTX nông nghiệp Bình Thanh 

Đông,… 

- HTX dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thọ với mô hình trồng khoai lang Nhật, 

đậu phộng (lạc), giúp thành viên tăng thu nhập so với các loại cây trồng khác.  

- HTX nông nghiệp Bình Dương với sản phẩm ớt trái, tạo kết nối với các 

nhà tiêu thụ và tổ chức sản xuất cho thành viên. 

- HTX nông nghiệp Long Hiệp với thương hiệu cây chè Minh Long cung 

cấp cho các cửa hàng rau sạch và siêu thị. 

- Các HTX được thành lập trong Dự án giảm nghèo Tây Nguyên trên địa 

bàn huyện Sơn Hà với thương hiệu ớt xiêm rừng, chuối rừng sấy, gà thả đồi cung 

cấp sản phẩm cho siêu thị Big C.  

- HTX sản xuất và kinh doanh Nấm Đức Nhuận và HTX nấm Bình Thạnh 

với sản phẩm nấm Linh Chi, phôi nấm và nấm các loại,… 

- HTX nông nghiệp Phổ Châu với sản phẩm rượu nếp ngự Sa Huỳnh. 

- HTX nông nghiệp Hoà Phú Thịnh với sản phẩm gà, vịt,… 

- Các HTX: HTX nông nghiệp Phổ thuận, HTX nông nghiệp Nam Hòa; 

HTX nông nghiệp Bình Trung 1; HTX nông nghiệp Bình Hải; HTX Hành 

Dũng,…  

9. TỈNH BÌNH THUẬN 

a. Một số mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nổi bật, điển hình với 

cách làm mới: 

Đến cuối năm 2021 có các hợp tác xã có ứng dụng công nghệ trong sản 

xuất và tiêu thụ nông sản như Hợp tác xã muối Thanh Phong áp dụng công nghệ 

cơ giới hóa trong sơ chế muối; Hợp tác xã dịch vụ sản xuất Hàm Minh 30, hợp 

tác xã Thanh long Hòa Lệ, hợp tác xã Thanh long Thuận Tiến trồng thanh long 

theo quy trình VietGAP, GlobalGAP; Hợp tác xã Thanh Bình trồng thanh long 

theo quy trình VietGAP cấp độ chuẩn riêng của hợp tác xã theo hệ thống đảm bảo 

chất lượng quốc tế; Hợp tác xã nấm Phúc Thịnh áp dụng công nghệ bán tự động 

trong nuôi trồng một số loại nấm; Hợp tác xã thanh long Hàm Đức áp dụng công 

nghệ lên men để sản xuất rượu vang thanh long; Hợp tác xã thanh long hữu cơ 

Phú Hội, hợp tác xã thanh long an toàn Hàm Đức áp dụng công nghệ bảo quản 

thanh long trong kho lạnh; hợp tác xã rau an toàn Tiến Phát trồng rau an toàn bằng 

phương pháp thủy canh trong nhà lưới, nhà màng; Hợp tác xã Công nghệ cao Bình 

Minh áp dụng công nghệ nhà lưới có hệ thống điều khiển bán tự động trong trồng 

dưa lưới. 

b. Một số mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành công theo 

phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị: 

- Trong thời gian qua, đã xuất hiện một số ít các hợp tác xã hoạt động hiệu 
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quả như: Hợp tác xã thanh long Thuận Tiến, hợp tác xã Công Thành Đức Linh, 

hợp tác xã thanh long Ninh Thuận 9, hợp tác xã Đức Phú, hợp tác xã Hưng Thịnh 

Tánh Linh, hợp tác xã thanh long Hàm Đức... Mặc dù với quy mô chỉ có 07-11 

thành viên/hợp tác xã nhưng các hợp tác xã đã chủ động kết nối với các doanh 

nghiệp, hợp tác xã bạn, Tổ hợp tác để thực hiện việc cung ứng đầu vào và bao tiêu 

sản phẩm, tạo được niềm tin cho thành viên khi tham gia sản xuất. 

- Điển hình có các chuỗi liên kết giữa nông dân - HTX - doanh nghiệp như: 

chuỗi lúa gạo của HTX NN Long Điền 1 với Doanh nghiệp Long Thảo, chuỗi lúa 

nếp của HTX Công Thành Đức Linh, chuỗi lúa gạo của các HTX trên địa bàn 

huyện Tánh Linh với công ty Đại Nhật Phát, chuỗi thanh long của các HTX Thanh 

long: Thuận Tiến, Hòa Lệ, HTX thanh long Hàm Đức, Phú Hội, Thuận Quý... 

- Một số HTX Thanh Long: Thuận Tiến, Hòa Lệ, Hàm Kiệm, Phú Hội...đã 

xây dựng liên kết giữa HTX với bà con nông dân thông qua các nhóm hộ hoặc 

các tổ hợp tác sản xuất thanh long VietGap để mở rộng vùng sản xuất, tuy nhiên 

hình thức hợp tác này chưa mang tính ổn định và bền vững, các thành viên liên 

kết không được thụ hưởng quyền lợi như thành viên chính thức. Trong thời gian 

qua các HTX chưa chú trọng việc phát triển được thành viên mới. 

- Toàn tỉnh có 01 HTX sản xuất rượu vang thanh long, 03 HTX bắt đầu thử 

nghiệm sản xuất thanh long sấy (Hàm Kiệm, Hòa Lệ, Hàm Minh 30) với quy mô 

nhỏ lẻ chưa đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Ngoài 

ra, HTX thanh long sạch Hòa Lệ hiện đang nghiên cứu các sản phẩm chế biến từ 

thanh long như: kem thanh long, nước ép, rượu, thanh long sấy. 

10. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Trên địa bàn thành phố đã có nhiều mô hình HTX mới ra đời và ngày càng 

phát huy hiệu quả như: HTX sản xuất thương mại dịch vụ An Hải Đông, HTX 

rau, hoa, củ quả Hòa Vang, HTX Kim Thanh, HTX sản xuất và tiêu thụ rau an 

toàn Túy Loan, HTX Phúc Lạc, HTX Thu Bồn, HTX sản xuất rau an toàn La 

Hường, HTX nấm Nhơn Phước, HTX công nghệ cao Mặt Trời Việt, HTX hoa cây 

cảnh Vân Dương, HTX nước mắm truyền thống Nam Ô - thương hiệu Ô Long, 

Bình Minh… Đặc biệt, đã xây dựng được mô hình HTX đầu tư quản lý kinh doanh 

chợ trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động của HTX Dịch vụ sản xuất kinh 

doanh tổng hợp Hòa Cường từ lĩnh vực nông nghiệp sang đầu tư quản lý và kinh 

doanh chợ. Đây là một mô hình hoàn toàn mới không chỉ của thành phố Đà Nẵng 

mà của cả khu vực miền Trung - Tây nguyên. 

11. TỈNH QUẢNG NAM  

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số mô hình HTX 

nổi bật, điển hình với cách làm mới, như: HTX nông nghiệp Bình Đào, huyện 

Thăng Bình. Năm 2016, thực hiện chủ trương thí điểm mô hình tích tụ ruộng đất 

của UBND huyện Thăng Bình, HTX nông nghiệp Bình Đào đã tập trung, tích tụ 

ruộng đất dưới hai hình thức (thuê hẳn đất của nông dân và nông dân cùng góp 

đất) để liên kết sản xuất lúa giống, lúa thương phẩm, nếp và mè đen theo quy mô 
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cánh đồng tập trung, sản xuất theo quy trình của HTX. Sau hơn 04 năm thực hiện, 

đến nay HTX đã mở rộng phương án, nhân rộng mô hình tăng lên 85 ha. Từ các 

mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, HTX nông nghiệp Bình Đào đã có 02 

sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao (Dầu Mè đen 

nguyên chất Bình Đào, Nếp Hương Lân Trường Giang). Thông qua các dự án, 

phương án và mô hình sản xuất, HTX đã khẳng định được vai trò, vị trí trong quá 

trình tổ chức liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân; 

xây dựng mối quan hệ hợp tác để thu hút kêu gọi đầu tư, làm cầu nối trong mối 

liên kết giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - HTX và nông dân.    

Nhiều HTX thành công theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giái trị. HTX 

nông nghiệp Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Hằng năm, HTX đã liên kết với các công 

ty: Công ty Mahyco (Ấn Độ), Công ty giống Trung ương, ... sản xuất từ 150 - 200 

ha lúa lai F1, lợi nhuận cao từ 2,5 - 3 lần so với lúa thương phẩm và 50 ha giống 

lúa thuần. HTX bao tiêu 100% sản phẩm cho thành viên từ đầu vào đến đầu ra. 

Bên cạnh đó, để nâng cao giá trị lúa gạo hàng hóa bằng việc tổ chức sản xuất, liên 

kết thu mua, chế biến, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa cho người sản xuất với giá cả bảo 

đảm, HTX đầu tư xây dựng dây chuyền máy chế biến bánh tráng, phát triển 

thương hiệu “Bánh tráng Đại Lộc”3, đặc sản truyền thống của quê hương dựa trên 

tiêu chí sạch, an toàn, bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng. HTX nông nghiệp Ái 

Nghĩa đã giải quyết được hơn 10 lao động lành nghề về sản xuất bánh tráng.  

12. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

a. Một số mô hình HTX nổi bật, điển hình với cách làm mới: 

- HTX nông nghiệp Thủy Thanh đã khai thác hiệu quả tài sản cố định, nắm 

bắt nhu cầu thị trường, HTX đã đầu tư dây chuyền xay xát lúa gạo tự động kết 

hợp với việc xây dựng thương hiệu “Gạo ngon Thủy Thanh”; máy sấy lúa và sản 

xuất củi trấu; dịch vụ tín dụng nội bộ; sản xuất và tiệu thụ lúa giống, quản lý kinh 

doanh khai thác chợ Cầu ngói - Thủy Thanh (một địa điểm du lịch nổi tiếng của 

Thừa Thiên Huế) với bãi giữ xe du lịch, tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn… Nhờ vậy, HTX đã phục vụ tốt và nâng cao thu nhập cho thành 

viên và ngày càng khẳng định vai trò trong cộng đồng dân cư. Tổng doanh thu 

năm 2020 đạt gần 7 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 13 lao động, 

thu nhập hơn 42 triệu đồng/người/ năm. 

- HTX cao cấp Đúc Thắng Lợi được thành lập từ năm 1978, HTX đã áp 

dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản 

phẩm từ khuôn đất truyền thống chuyển sang sử dụng khuôn cát. Năng suất tăng 

khoảng 20%, tiết kiệm được nhiên liệu 15%, giảm ô nhiễm môi trường và nâng 

cao chất lượng sản phẩm. Mặc dù phải cạnh tranh các sản phẩm giá rẻ được nhập 

từ Trung Quốc, các doanh nghiệp trong nước, nhưng nhờ HTX đã biết chú trọng 

                                           
3 “Bánh tráng Đại Lộc” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản quyền, có logo độc quyền. Năm 2018, sản phẩm Bánh 

tráng của HTX Ái nghĩa được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao, được Hội Nông dân Việt Nam 

tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2018. 
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cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm nên HTX vẫn đứng 

vững và tiếp tục phát triển, doanh thu và lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước. 

Doanh thu bình quân đạt 2,5 - 4,5 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân trên 100 triệu 

đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 2,6 triệu đồng/tháng. 

Giải quyết việc làm thường xuyên cho 17 lao động. 

- HTX mây tre đan Bao La: Làng nghề Mây tre Bao La là một làng nghề 

truyền thống được hình thành và phát triển trên 600 năm, làng nghề hoạt động đã 

tạo ra nhiều việc làm thường xuyên cho các hộ sản xuất mây tre tại địa phương. 

Để mở rộng sản xuất kinh doanh và khôi phục sản phẩm của một làng nghề, năm 

2007 HTX Mây tre Bao La được thành lập với định hướng khôi phục phát triển 

làng nghề gắn với du lịch. Sau 15 năm hình thành và phát triển, hiện HTX Mây 

tre đan Bao La đã có xưởng sản xuất, nhà trưng bày rộng hơn 1.000 mét vuông 

với gần 150 lao động, thiết kế và sản xuất hơn 500 mẫu mã mới, tinh xảo, phục 

vụ nhu cầu tiêu thụ của các tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất khẩu. Trung 

bình, mỗi năm HTX thiết kế từ 7 - 10 mẫu mới. Ngoài những sản phẩm phục vụ 

nhu cầu sản xuất của người dân, HTX đã sản xuất các loại lồng đèn, túi xách, bình 

hoa, nan quạt, lồng chim, bàn ghế sô-pha và các vật dụng phục vụ trong các khách 

sạn, nhà hàng lớn ở trong nước cũng như một số nước ở châu Âu và nhiều nước 

trên thế giới. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên đạt từ 3,5 

- 4,0 triệu đồng/người/năm. Đến nay, HTX là chủ thể của sản phẩm “Bộ sản phẩm 

đèn trang trí, rổ, rá” là sản phẩm OCOP đạt 4 sao và đang được tham gia dự án 

điểm để xây dựng hoàn thiện sản phẩm OCOP đạt 5 sao. Tổng doanh thu năm 

2020 đạt hơn 4,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 136 lao động, thu nhập 50,4 

triệu đồng/người/ năm. 

- HTX thêu Phú Hòa là đơn vị sản xuất kinh doanh Tranh thêu tay truyền 

thống trên địa bàn thành phố Huế. Hiện nay HTX đã tạo việc làm cho 32 lao động, 

đa phần là chị em phụ nữ; mức thu nhập bình quân từ 3,0 - 3,5 triệu 

đồng/người/tháng, ngoài ra, người lao động được nhận các khoản thu nhập khác 

như: thưởng vượt khoán, thưởng các ngày lễ tết…; HTX đã chú trọng nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm, thường xuyên cải tiến mẫu mã đa dạng và độc 

đáo, ứng dụng các phần mềm vào việc thiết kế sản phẩm trên máy vi tính với sự 

chính xác thẩm mỹ cao; sản phẩm làm ra đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong 

và ngoài nước, giá cả linh động - phù hợp - cạnh tranh...; đẩy mạnh việc tiêu thụ, 

phân phối sản phẩm thông qua các Hội chợ triển lãm, các đợt xúc tiến thương mại 

nhằm quảng bá, giới thiệu các mẫu sản phẩm đến khách hàng thông qua thương 

hiệu, uy tín của HTX. HTX đã tăng cường quảng bá thông qua trang web, các 

trang mạng xã hội, chính vì vậy nhiều mặt hàng của HTX đã có mặt ở nhiều nước 

Châu Âu. Tổng doanh thu năm 2020 đạt 800 triệu đồng. 

- HTX Công nghệ thông tin Huế được thành lập từ năm 2010. HTX là đơn 

vị đầu tiên trong cả nước có giải pháp tích hợp các phần mềm dùng chung của 

Chính phủ (Cổng thông tin điện tử, Quản lý hồ sơ công việc, Hệ thống thông tin 

tổng hợp kinh tế xã hội, Thư điện tử công vụ,..) với giải pháp tối ưu mà không 

phụ thuộc vào các nền tảng của các phần mềm thành phần. Với đội ngũ bao gồm 
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15 thành viên có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, 

HTX đã cho ra đời nhiều sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực KTTT, HTX như: 

phần mềm kế toán HTX nông nghiệp, phần mềm quản lý điện nông thôn, xây 

dựng các giải pháp quản lý phát triển rừng bền vững, đa dạng sinh học. HTX được 

Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Trung ương chọn là đơn vị 

có sản phẩm tiêu biểu nhất, cho phép nhân rộng trên 40 Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng các tỉnh với Hệ thống giám sát chi trả dịch vụ môi trường rừng… và rất nhiều 

giải pháp phần mềm khác trong việc thực hiện chuyển đổi số của các ngành, lĩnh 

vực. Năm 2020, HTX được Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế giao nhiệm vụ 

xây dựng và vận hành Sàn thương mại điện tử cho sản phẩm của HTX và nông 

sản, thủ công mỹ nghệ, ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh (Có địa chỉ 

trang web là: https://kinhtehoptac.com).  Tổng doanh thu năm 2020 đạt 1,1 tỷ 

đồng, thu nhập hơn 75 triệu đồng/người/ năm. 

b. Một số mô hình HTX thành công theo phương thức sản xuất gắn với 

chuỗi giá trị 

- HTX nông nghiệp Thủy Dương là một trong những HTX đứng đầu của 

thị xã Hương Thủy, HTX không ngừng đổi mới nội dung quản lý, phương thức 

hoạt động, đầu tư mở rộng một số dịch vụ, kinh doanh như: Đầu tư kinh doanh 

điểm giết mổ gia súc tập trung; cung cấp thức ăn nuôi cá; quản lý và kinh doanh 

dịch vụ chợ, quản lý bảo vệ rừng... Ngoài ra, HTX xây dựng mô hình trồng mướp 

đắng theo chuỗi giá trị sản phẩm “từ sản xuất đến tiêu dùng”. HTX tập huấn hướng 

dẫn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đã được Công ty Globacer cấp 

giấy Chứng nhận sản xuất mướp đắng trên diện tích 1,3 ha; HTX đã đưa vào dây 

chuyền sản xuất khép kín cho ra những sản phẩm như Trà túi lọc mướp đắng, 

mướp đắng sấy khô, mướp đắng hút chân không... nhằm nâng cao giá trị sản phẩm 

và đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh của HTX. Tổng doanh thu năm 2020 đạt 

gần 10 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động, thu nhập hơn 

45 triệu đồng/người/ năm. 

- HTX nông nghiệp Quảng Thọ 2 đã thực hiện Dự án “Mở rộng vùng 

nguyên liệu, xây dựng cơ sở thu mua và chế biến rau má” mang thương hiệu “Trà 

Rau má Quảng Thọ”, xây dựng vùng sản xuất rau má an toàn VietGAP với 40 ha, 

có 244 hộ tham gia, đã đăng ký sản xuất chế biến Trà rau má và được các cấp có 

thẩm quyền cấp giấy phép sản xuất. Hiện nay, ngoài rau má tươi VietGAP, rau 

má sao khô, bột rau má túi lọc, HTX xây dựng thêm vùng “Rau má hữu cơ” để 

sản xuất sản phẩm mới “Bột Matcha rau má hữu cơ”. Tổng doanh thu năm 2020 

đạt 2,9 tỷ đồng. 

13. TỈNH NINH THUẬN 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phước An, xã Phước Vinh, huyện Ninh 

Phước, là một trong những hợp tác xã đi đầu trong việc chuyển đổi, chủ động liên 

kết với các doanh nghiệp giúp người dân mạnh dạn mở rộng diện tích sản xuất 

bắp lai giống và được bao tiêu 100% sản phẩm, tạo được chỗ dựa vững chắc cho 

https://kinhtehoptac.com/
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các thành viên. Tổng diện tích trồng bắp trên 250ha; năng suất bắp giống bình 

quân đạt 7,5 tấn/ha, lợi nhuận bình quân khoảng 40 triệu đồng/ha.  

- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tuấn Tú (xã An Hải, huyện Ninh Phước), 

được thành lập năm 2016, với 13 thành viên đến nay phát triển lên 64 thành viên, 

vốn điều lệ 200 triệu đồng, bộ máy quản lý gồm 06 người, trong đó có 03 thành 

viên Hội động quản trị. Đây là HTX nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh, chuyên trồng 

măng tây xanh, với tổng diện tích trên 40 ha theo tiêu chuẩn VietGAP, áp dụng 

hệ thống tưới nước tiết kiệm. Cây măng tây xanh là một trong những sản phẩm 

nông nghiệp đặc thù của tỉnh, có giá trị kinh tế cao. Trong những năm qua, hợp 

tác xã đã chủ động liên kết hợp tác với doanh nghiệp trong sản xuất theo chuỗi 

giá trị, 100% sản phẩm đầu ra của hợp tác xã được doanh nghiệp thu mua theo 

hợp đồng, đảm bảo ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên. 

hợp tác xã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận theo mức độ sử dụng dịch 

vụ, có trích, lập các quỹ của hợp tác xã theo quy định. 

- Hợp tác xã Kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Như Bình, xã Phước Thái, 

huyện Ninh Phước, với thế mạnh của hợp tác xã là kinh doanh dịch vụ trồng trọt, 

như: hỗ trợ giống, phân bón, tổ chức các khâu làm đất đến khâu thu hoạch; hướng 

dẫn các thành viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là ứng dụng 

mô hình “1 phải, 5 giảm” và liên kết doanh nghiệp sản xuất lúa giống đã giúp 

nâng thu nhập bình quân của các hộ thành viên lên 50 triệu đồng/ha. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

- Hợp tác xã Tầm Ngân xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn do KOICA và Tập 

đoàn CJ (Hàn Quốc) tài trợ, được thành lập năm 2015, gồm 19 thành viên, hiện 

nay hợp tác xã đã tăng lên 34 thành viên hộ gia đình tham gia trồng ớt, với tổng 

diện tích 12 ha hoạt động theo mô hình sản xuất khép kín từ khâu canh tác, thu 

hoạch, sơ chế đến tiêu thụ sản phẩm. Tập đoàn CJ hỗ trợ chuyên gia hướng dẫn 

kỹ thuật canh tác, cung cấp ớt giống và cải tạo lại hệ thống dẫn tưới và bao tiêu 

toàn bộ sản phẩm thu hoạch; hỗ trợ xây dựng cơ sở chế biến ớt, với công suất sơ 

chế khoảng 200 tấn ớt tươi/năm, tương đương 50 tấn ớt khô/năm, tổng kinh phí 

đầu tư khoảng 12,6 tỷ đồng, góp phần tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm ớt của các 

thành viên.  

- Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận, Phường Văn Hải, Thành phố Phan 

Rang - Tháp Chàm được dự án Phát triển hợp tác xã Việt Nam (VCED) do tổ chức 

SOCODEVI thực hiện, được thành lập năm 2015 với tổng số 82 thành viên (trong 

đó thành viên nữ chiếm 41,4%), vốn điều lệ 200 triệu đồng, bộ máy quản lý gồm 

08 người, trong đó có 05 thành viên Hội động quản trị, với diện tích nho đã được 

chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP trên 11,7 ha (tăng 2,3 ha so với năm 2019) và 

xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm Thương hiệu nho Ninh Thuận. Ngoài ra, hợp tác 

xã được hỗ trợ đầu tư một số thiết bị như: máy ép nho, cán nho, sấy nho và kho 

lạnh để bảo quản sản phẩm và mở rộng sản xuất các sản phẩm nho khô, nước giải 

khát từ nho và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy Chứng nhận nhãn hiệu của hợp 
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tác xã và chỉ dẫn địa lý Nho Ninh Thuận. Hợp tác xã Nho Evergreen Ninh Thuận 

là hợp tác xã duy nhất trong tỉnh có bộ máy quản lý và điều hành hoàn thiện theo 

Luật hợp tác xã năm 2012. 

IV. VÙNG TÂY NGUYÊN 

1. TỈNH ĐẮK NÔNG 

- HTX nông nghiệp, thương mại, dịch vụ hữu cơ Hoàng Nguyên xuất khẩu 

tiêu hữu cơ sang Châu Âu, có 35 thành viên, thành lập năm 2018 tại thôn 8, xã 

Thuận Hà, huyện Đắk Song, sản xuất theo tiêu chuẩn Hồ tiêu hữu cơ, Cà phê, Bơ, 

Sầu riêng, tổng diện tích 160 ha, sản lượng 800 tấn Hồ tiêu, 100 tấn Cà phê, 40 

tấn Bơ, 50 tấn Sầu riêng; doanh thu hàng năm khoảng 80 tỷ. Áp dụng mô hình 

Hội đồng Quản trị kiêm Ban Giám đốc của HTX. 

- Hợp tác xã Nông lâm nghiệp thương mại dịch vụ Tia Sáng sản xuất, chế 

biến chanh dây xuất khẩu sang Hàn Quốc, có 12 thành viên, thành lập năm 2002 

tại tổ 5, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, doanh thu hàng năm khoảng 

23 tỷ. Áp dụng mô hình Hội đồng Quản trị kiêm Ban Giám đốc của HTX. 

- HTX Nông nghiệp Công Bằng Thuận An Đắk Mil, có 58 thành viên, thành 

lập năm 2013, thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, sản xuất Cà phê theo 

tiêu chuẩn Fairtrade với quy mô khoảng 190 ha, sản lượng khoảng 900 tấn. Doanh 

thu hàng năm khoảng 21 tỷ. Áp dụng mô hình Hội đồng Quản trị kiêm Ban Giám 

đốc của HTX. 

2. TỈNH ĐẮK LẮK 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

(1) HTX dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thăng Bình, huyện Krông Bông: 

- Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc liên kết với các doanh nghiệp 

xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo, mía đường quy mô lớn. Ngoài thành viên 

chính thức, HTX có 328 hộ thành viên liên kết. HTX vận động các hộ thành viên 

trong vùng sản xuất tự nguyện dồn điền nhập thửa, góp 28 thửa đất riêng lẻ thành 

một cánh đồng chung 15 ha để chuyển đổi cây trồng, cơ giới hóa, áp dụng công 

nghệ cao vào sản xuất.  

- HTX cung ứng dịch vụ đầu vào cho sản xuất của thành viên, liên kết với 

một số doanh nghiệp lớn trong nước và đã mạnh dạn đưa giống lúa ST24, ST25 

về sản xuất tại huyện Krông Bông. Giống lúa rất phù hợp với điều kiện thổ 

nhưỡng, khí hậu vùng Krông Bông, sinh trưởng tốt, kháng được một số loại sâu 

bệnh, cho năng suất cao (10 - 12 tấn tươi/ha). Nhiều hộ dân nhờ thâm canh tốt nên  

doanh thu đạt trên 90 triệu đồng/ha/vụ, tăng hơn so với trước đây từ 20 - 30 triệu 

đồng/ha/vụ.  

- Ngoài ra, HTX còn xây dựng lò sấy, nhà máy xay xát gạo để cho ra sản 

phẩm mang thương hiệu gạo HTX Thăng Bình, hình thành được chuỗi lúa gạo 

khép kín. Ngoài ra, HTX còn mở rộng liên kết, xây dựng vùng sản xuất lúa thương 

phẩm RVT, ST24, OM49, Đài Thơm 8; hợp đồng liên kết với công ty TNHH 
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MTV cà phê 721, Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam xây dựng chuỗi liên kết 

sản xuất lúa gạo, chuyển giao quy trình, đầu tư sản xuất và thu mua lúa tươi tại 

đồng cho thành viên và nông dân trên diện trên 300 ha (các xã: Cư Kty, Khuê 

Ngọc Điền, Hòa Sơn, Hòa Lễ, Hòa Tân, Ea Trul). Sản phầm Gạo của HTX Dịch 

vụ nông nghiệp tổng hợp Thăng Bình  là sản phẩm đạt OCOP tiêu chuẩn 4 sao và 

đang được tổ chức hoàn thiện, chuẩn hóa các tiêu chí để nâng cấp mức chất lượng 

đạt phân hạng 5 sao (cấp quốc gia) để tham gia vào thị trường các nước. 

(2) HTX Quyết Thắng, huyện Krông Pắc: 

- HTX với hơn 20 năm hoạt động, ngành nghề kinh doanh chủ yếu là kinh 

doanh vận tải (vận tải khách theo tuyến cố định, xe buýt, taxi, vận chuyển hàng 

hóa), thương mại, cơ khí sửa chữa, bảo dưỡng ôtô, xăng dầu, quản lý bến xe; theo 

mô hình quản lý kinh doanh tập trung và dịch vụ hỗ trợ. HTX là đơn vị tiên phong 

trong việc đưa xe buýt chất lượng cao vào hoạt động trên địa bàn tỉnh. Hiện nay 

mạng lưới xe buýt của tỉnh đã phủ kín các tuyến từ trung tâm tỉnh đến các huyện, 

thị, vùng nông thôn.  

- HTX hiện có 03 đơn vị trực thuộc, có tốc độ tăng trưởng nhanh, đầu tư 

phát triển mạnh cả về phương tiện, dịch vụ và địa bàn hoạt động và HTX thành 

lập doanh nghiệp trực thuộc hoạt động tại tỉnh Khánh Hòa. 

(3) HTX nông nghiệp 714, huyện Ea Kar: 

- HTX có thế mạnh riêng về diện tích sản xuất tập trung được giao gần 400 

ha, trong đó, 345 ha đất sản xuất lúa nước hai vụ. HTX đã tổ chức dịch vụ hỗ trợ 

sản xuất nông nghiệp cho hơn 600 hộ sản xuất nông nghiệp thuộc địa bàn 2 xã Ea 

Pal và Ea Ô, huyện Ea Kar. HTX đầu tư xây dựng nhiều trạm bơm, với hệ thống 

hơn 20 km kênh mương nội đồng, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, chủ động trong gieo 

sạ, chống hạn.  

- HTX liên kết với nhiều công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cung 

ứng giống, vật tư phân bón và tiêu thụ sản phẩm. Trong những năm gần đây, HTX 

đã tổ chức cho các hộ thành viên sản xuất lúa giống ST24 với diện tích 70 ha theo 

tiêu chuẩn VietGAP và 212 ha trồng lúa giống các loại như ST24, ST25, đài thơm 

8, RVT,… Ngoài việc bán lúa giống, lúa thịt, HTX đã đầu tư nhà máy xay xát 

gạo, với dây chuyền đồng bộ từ lò sấy đến máy xay, đóng bao sản phẩm, và đã ra 

đời sản phẩm mang thương hiệu Gạo HTX 714.  

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

(1) HTX nông nghiệp, dịch vụ công bằng Ea Kiết, huyện Cư M’gar: 

- HTX thực hiện liên kết sản xuất các hộ thành viên tham gia chương trình 

cà phê bền vững từ năm 2011. Hiện nay, HTX có 97 hộ thành viên với tổng diện 

tích là 183,3 ha, sản lượng là 722,2 tấn. HTX thực hiện việc liên kết với Công ty 

Cà phê Đak Man để sản xuất các mặt hàng cà phê. Từ liên kết này các hộ thành 

viên thuộc HTX được chuyển giao khoa học kỹ thuật, được mua vật tư, nguyên 

liệu với giá cả thấp hơn giá thị trường và đảm bảo chất lượng; được bao tiêu sản 
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phẩm sau thu hoạch, có thị trường đầu ra ổn định, thu nhập được nâng cao.  

- Ngoài ra, HTX còn đầu tư cơ sở chế biến cà phê bột mang thượng hiệu Cà 

phê HTX Ea Kiết. Doanh thu năm 2020 của HTX đạt 22 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 

0,65 tỷ đồng. Có thể nói, HTX nông nghiệp, dịch vụ công bằng Ea Kiết là đơn vị 

tiên phong trong việc liên kết, mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển từ bán 

sản phẩm thô sang chế biến tinh, hình thành chuỗi giá trị cà phê khép kín. 

(2) HTX nông nghiệp dịch vụ công bằng Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột: 

- HTX với đặc thù hơn 90% thành viên là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, 

HTX đã tổ chức cho thành viên, các hộ nông dân của địa phương thay đổi tập 

quán canh tác, sản xuất sản phẩm đạt các tiêu chuẩn, chứng nhận quốc tế, liên kết 

với doanh nghiệp, từng bước hình thành chuỗi giá trị.  

- HTX đầu tư máy móc thiết bị chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan,… đạt 

chứng nhận FLO. HTX là thành viên của Chi Hội cà phê đặc sản, sản xuất theo 

phương pháp Honey (lên men quả chín và phơi khô tự nhiên). Việc sản xuất cà 

phê đặc sản đã nâng cao giá trị hạt cà phê, mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho 

nông dân.  

3. TỈNH LÂM ĐỒNG 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- Mô hình Quỹ tín dụng nhân dân Phường 2, thành phố Bảo Lộc, thành lập 

năm 1994, được Ngân hàng nhà nước Việt Nam đánh giá là mô hình hoạt động 

hiệu quả đứng thứ 2 trên cả nước. Với dịch vụ nhận gửi tiền tiết kiệm và cho thành 

viên vay vốn đầu tư sản xuất, hoạt động kinh doanh của đơn vị đều tăng trưởng 

ổn định, năm sau tăng trưởng hơn năm trước và đều vượt mức kế hoạch do Đại 

hội thành viên đề ra, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện tốt hơn, đơn vị 

luôn duy trì và đảm bảo các tỉ lệ an toàn vốn theo quy định của Pháp luật. So với 

năm 2014, nguồn vốn huy động năm 2020 tăng 473.570 triệu đồng, tốc độ tăng 

trưởng đạt 88.4%, tiền gửi tiết kiệm từ thành viên đạt 72%. Dư nợ cho vay giai 

đoạn 2014 – 2020, tăng 328.465 triệu đồng, tăng trưởng 72% so với 2014, đã giải 

quyết cho 20.247 lượt thành viên vay vốn với doanh số cho vay là 7.305.125 triệu 

đồng đã giúp cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Tỷ lệ 

nợ xấu luôn ở mức thấp, chất lượng tín dụng luôn được nâng cao. Tổng số thuế 

thu nhập doanh nghiệp đã nộp là 20.825 triệu đồng. Từ nguồn quỹ phúc lợi hàng 

năm, Quỹ tín dụng nhân dân Phường 2 tham gia công tác an sinh xã hội tại địa 

phương với tổng số tiền đóng góp và ủng hộ cho các chương trình gần 4 tỷ đồng. 

- Mô hình HTX đan len Quý Anh thành lập năm 2015 với mục đích ban 

đầu là tìm kiếm việc làm cho 20 lao động là chị em phụ nữ nghỉ làm tại các công 

ty may mặc trên địa bàn. Sau gần 05 năm đi vào hoạt động ngày càng hiệu quả, 

đến nay HTX đang giải quyết cho hơn 100 công nhân lao động tại thành phố Bảo 

Lộc và các huyện lân cận. Trong quá trình hoạt động, HTX không khỏi gặp rất 

nhiều khó khăn. Nhưng đồng hành cùng với đội ngũ Ban giám đốc, tinh thần đoàn 

kết của thành viên, sự tin tưởng của lao động đã giúp HTX vượt qua mọi khó khăn 
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trong để đạt được kết quả: Doanh thu hàng năm đạt khoảng gần 9 tỷ đồng tăng 50 

% so với cuối năm 2015; Nộp ngân sách nhà nước trong 05 năm là 4 tỷ đồng. 

HTX tạo công ăn việc làm cho trên 100 chị em phụ nữ với mức thu nhập hình 

quân 5-7 triệu đồng/ tháng. HTX tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp cho thành viên đồng thời là lao động trong HTX. 

- Mô hình HTX vận tải ô tô số 2 Bảo Lộc thành lập năm 1995 có hơn 30 

thành viên ban đầu, trụ sở phải đi thuê, cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, sau 25 

năm đi vào hoạt động, đến nay HTX đã xây dựng được trụ sở khang trang và phục 

vụ hơn 200 thành viên, quản lý 178 phương tiện vận tải và tạo công ăn việc làm 

cho hơn 215 lao động với mức lợi nhuận bi 10 triệu/tháng/ người. Doanh thu năm 

2020 ước đạt 3.080 triệu đồng tăng 30,8% so với năm 2016 (2.354 triệu đồng); 

lợi nhuận năm 2020 ước đạt 450 triệu đồng tăng 51,1% so với cuối năm 2016 (220 

triệu đồng); thu nhập bình quân của lao động tham gia trong HTX 120 triệu 

đồng/năm tăng 20,8% so với năm 2016 (95 triệu đồng). Số lượng đầu xe liên tục 

tăng lên và hoạt động của HTX ngày càng hiệu quả. 

- Mô hình HTX Laba Banana Đạ K’Nàng huyện Đam Rông là mô hình mới 

thành lập nhưng hoạt động hiệu quả tại xã nghèo của huyện vùng sâu, vùng xa. 

Với hơn 60 hộ thành viên và hộ nông dân liên kết với HTX trong tổ chức sản xuất, 

thu mua và tiêu thụ chuối xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản. 

HTX áp dụng công nghệ cao vào sản xuất, mỗi gốc chuối được gắn chíp theo dõi 

quá trình phát triển, xây dựng kho xưởng đóng gói, kho lạnh bảo quản sản phẩm 

sau thu hoạch,.. kết quả năm 2020 có doanh thu trên 20 tỷ đồng, góp phần giải 

quyết lượng lớn lao động là  người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

Mô hình HTX DVNNTH Sun Food Đà Lạt, thành lập từ năm 2017 về lĩnh 

vực sản xuất, kinh doanh rau củ quả; kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp; 

chế biến nông sản; tư vấn nông nghiệp và chuyển giao công nghệ; dịch vụ vận tải; 

du lịch canh nông và dịch vụ ăn uống. HT liên kết với hơn 121 thành viên là các 

tổ chức, cá nhân sản xuất. Sau hơn 04 năm hoạt động, HTX Sunfood Đà Lạt đã 

liên kết với các HTX trong và ngoài tỉnh, 04 công ty chuyên cung ứng vật tư đầu 

vào, 200 cửa hàng liên kết sản xuất, phân phối độc quyền thương hiệu rau củ quả 

Đà Lạt mang tên HTX Sun food và đặc sản các vùng miền. HTX không chỉ góp 

phần nâng cao thu nhập cho các hộ thành viên, hộ nông dân liên kết, còn tạo công 

ăn việc làm cho hơn 20 lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định; bên 

cạnh đó HTX không chỉ hoạt động với mục đích vì lợi nhuận, còn tham gia đóng 

góp phát triển cộng đồng, an sinh xã hội tại địa phương. 

4. TỈNH KON TUM 

Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

+ Trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay có một số HTX với những mô hình 

mới, cách làm hiệu quả, là điểm đến để các đơn vị tham quan học tập kinh nghiệm 
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như: HTX Đông trùng hạ thảo - thành phố Kon Tum, HTX Bắc Tây Nguyên Fảm, 

HTX Công bằng Pô Cô, HTX Sáu Nhung - huyện Đăk Hà, HTX rau hoa và du 

lịch Thanh Niên - huyện Kon Plông, HTX Rạng Đông - huyện Đăk Tô, HTX 

Đoàn Kết - huyện Sa Thầy, HTX Vận tải Tây Nguyên - thành phố Kon Tum và 

các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh… 

+ Nông nghiệp ngày càng phát triển theo chiều sâu, bước đầu đã hình thành 

và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường 

tiêu thụ. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Kon Plông được 

thành lập và đi vào hoạt động; đồng thời xúc tiến hình thành khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà. Diện tích sâm Ngọc 

Linh và các loài dược liệu khác tiếp tục được mở rộng, tạo ra các vùng chuyên 

canh nguyên liệu tập trung cho chế biến; nhiều sản phẩm dược liệu đã được sản 

xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ; chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có những bước 

phát triển và tăng trưởng khá.  

5. TỈNH GIA LAI 

a. Một số mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nổi bật, điển hình với 

cách làm mới 

- Trong lĩnh vực nông nghiệp, có một số hợp tác xã điển hình, như: Hợp tác 

xã nông nghiệp Chư A Thai, huyện Phú Thiện đang xây dựng thương hiệu gạo 

Phú Thiện; Hợp tác xã nông nghiệp Thảo Nguyên sở hữu sản phẩm OCOP cao 

Đinh lăng 3 sao năm 2019, sản phẩm hạt Mắc ca sấy Phố núi 3 sao năm 2020; 

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang, huyện Đak Đoa đã xây dựng những 

sản phẩm chủ lực: Tiêu hữu cơ Lệ Chí chứng nhận theo tiêu chuẩn của Mỹ 

(USDA) và Châu Âu (EU); tiêu đỏ, tiêu sọ, tiêu đen và tiêu muối một nắng, Măng 

le Lệ Chí, Cà phê Đak Yang. Đã đăng ký thương hiệu độc quyền tiêu Lệ Chí và 

Đak Yang có logo và hình ảnh; mã vạch, tem truy suất nguồn gốc của VNPT… 

Mỗi năm tham gia hơn 20 hội chợ, kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm trong 

và ngoài nước. Thực hiện quảng cáo Tiêu Lệ Chí trên kênh online: Web, 

Facebook, Zalo…; Phóng sự trên đài VTV1 chào buổi sáng, Chương trình Nông 

nghiệp sạch VTV1, Đài Phát Thanh - Truyền hình Gia Lai, HTV…  đặc biệt là 04 

sản phẩm hồ tiêu đạt sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2019 và sản phẩm cà 

phê Đak Yang phân hạng đánh giá OCOP 3 sao năm 2020… 

- Hợp tác xã vận tải cơ khí và dịch vụ Diên Hồng hoạt động đa dạng, có 

hiệu quả, ngoài ngành nghề hoạt động chính là vận chuyển hành khách, hàng hóa, 

còn hoạt động ở các lĩnh vực khác như kinh doanh phụ tùng ô tô, sửa chữa, bảo 

dưỡng phương tiện.  

- Ngoài ra, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã và đang trở thành một 

kênh huy động vốn và cho vay hiệu quả ở khu vực nông thôn, góp phần hỗ trợ 

thành viên phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo và tạo cho thành viên quen 

dần với dịch vụ tài chính ngân hàng, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng 

nông thôn mới. 
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b. Một số mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo phương 

thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

- Chuỗi liên kết do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Hiệp tham gia chuỗi 

sản xuất - chế biến - xuất khẩu cà phê theo tiêu chuẩn với tổng diện tích liên kết 

là 20.000 ha (quy trình 4C: 10.000 ha, quy trình UTZ: 1.241 ha, quy trình Organic: 

45 ha) và 8.714 ha liên kết với các hộ nông dân trồng cà phê trực tiếp. Sản lượng 

thu mua hằng năm đạt 70.000 tấn cà phê nhân; số hợp tác xã tham gia liên kết với 

Công ty là 10 hợp tác xã và 7.000 hộ, triển khai trên địa bàn 06 huyện;  

- Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh đã 

đầu tư xây dựng nhà máy chế biến dược liệu, hình thành liên kết chuỗi giá trị sản 

xuất - tiêu thụ dược liệu với 02 hợp tác xã, 07 hộ dân và 01 doanh nghiệp, với 

tổng diện tích là 231,45 ha, gồm các loại cây đinh lăng, hà thủ ô, hồng ngọc, vối, 

ổi, sâm đương quy và sâm dây;   

- Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tham gia chuỗi sản xuất 

- chế biến - tiêu thụ trái cây, rau với diện tích 3.675 ha, liên kết thông qua hợp tác 

xã, tổ hợp tác với 1.075 hộ nông dân tham gia, triển khai trên địa bàn 12 huyện, 

thị xã, thành phố của tỉnh. Công suất của nhà máy 52.000 tấn/năm;  

- Tập đoàn Lộc Trời liên kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp 

hình thành 07 chuỗi sản xuất - tiêu thụ nông sản với tổng diện tích 40.000 ha. 

V. VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 

1. TỈNH BÌNH PHƯỚC 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- Mô hình HTX Nguyên Khang Garden: Phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao gắn với hình thành mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, 

xây dựng được thương hiệu sản phẩm: Rau thủy canh công nghệ cao được các 

siêu thị lớn bao tiêu hàng hoá, doanh thu hàng năm khoảng 10 tỷ đồng/ha. 

- Mô hình HTX Phước Hưng: Đây là mô hình đầu tiên của tỉnh sản xuất 

Điều theo tiêu chuẩn hữu cơ của Mỹ và EU, được cấp chứng nhận thương mại 

công bằng quốc tế (FLO) đã đóng góp rất lớn vào thay đổi ý thức canh tác, quản 

lý môi trường, áp dụng các điều kiện về lao động theo tiêu chuẩn, đã tạo sự lan 

tỏa trong phát triển nông nghiệp của tỉnh, đáp ứng yêu cầu cao của thị trường thế 

giới, mang lại lợi ích về kinh tế cho các hộ thành viên và cộng đồng dân cư nông 

thôn. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Organic của HTX mang lại lợi nhuận cao, đặc biệt 

là có sản phẩm xuất khẩu ổn định. Ngoài ra, HTX có quỹ phúc lợi giúp cho các 

thành viên, hỗ trợ địa phương xây nhà tỉnh thương, làm đường giao thông. 

b. Một số mô hình HTX thành công theo phương thức sản xuất gắn với 

chuỗi giá trị: 

- Mô hình HTX nông nghiệp hữu cơ Đồng Xanh: Được cấp chứng nhận 

495 ha Điều hữu cơ theo tiêu chuẩn của MỸ/EU, hợp tác liên kết theo chuỗi giá 

trị được công ty Ogranics More bao tiêu 100% sản lượng. HTX có 266 hộ thành 
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viên (75% là người đồng bào dân tộc thiểu số), thu nhập của thành viên nhất là 

các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã tăng khoảng 10 triệu đồng/hộ so với trước khi 

tham gia hợp tác xã. Chủ tịch kiêm giám đốc HTX là thạc sỹ kinh tế chính quy 

được đào tạo bài bản góp phần rất lớn thay đổi bộ mặt nông thôn của xã Đak 

Nhau, nhất là công tác xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. 

- Mô hình HTX cây ăn trái Bàu Nghé: Sản xuất Sầu riêng với diện tích gần 

180 ha theo tiêu chuẩn Vietgap, thương hiệu Sầu riêng “Bàu nghé” được nhiều 

người biết đến. HTX đã xây dựng quy trình hoàn chỉnh từ bao bì, nhãn mác, kho 

lạnh và sản xuất kem từ sầu riêng; đồng thời thực hiện rất tốt khâu mua chung, 

bán chung. Bên cạnh đó, HTX thường xuyên đóng góp trong xây dựng nông thôn 

mới, xây dựng đường ngõ xanh, sạch đẹp, phát triển nông nghiệp bền vững gắn 

với du lịch sinh thái. 

- Hợp tác xã Bơ sáp cao cấp Mã Dưỡng cho ra thị trường sản phẩm bơ sáp 

Mã Dưỡng mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 3.000 tấn, có thương hiệu 

nhiều năm nay, được thị trường Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận với giá cao, 

là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được Viện Chính sách, pháp luật và quản lý 

thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tôn vinh là sản phẩm 

thương hiệu Việt, chứng nhận Huy chương vàng và danh hiệu thực phẩm sạch, an 

toàn vì sức khỏe người tiêu dùng năm 2015. 

2. TỈNH BÌNH DƯƠNG 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- HTX xây dựng Công Minh, hoạt động chủ lực của HTX là thi công các 

công trình giao thông nông thôn, thuỷ lợi; xây dựng các công trình dân dụng về 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, song song đó là vận chuyển hàng hoá, 

vật liệu xây dựng đến chân các công trình để phục vụ thi công, san lấp mặt bằng... 

HTX luôn năng động tìm kiếm và hợp tác, liên kết, liên doanh với các doanh 

nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương như: Becamex, Biconsi, Biwase; 

các doanh nghiệp tư nhân như: Công ty Cổ Phần Thiên Sinh, Công ty Cổ Phần 

vật liệu xây dựng Becamex - CMC... liên doanh, liên kết với các HTX bạn để phát 

triển sản xuất kinh doanh. Doanh thu hàng năm tăng từ 25-30% doanh số (bình 

quân đạt 38-50 tỷ đồng/năm), thu nhập bình quân của thành viên HTX đạt từ 7,5 

đến 9 triệu đồng/tháng. HTX cũng đã tích cự tham gia hoạt động xã hội, từ thiện 

do địa phương phát động đóng góp ủng hộ trên 740 triệu đồng. 

- HTX xây dựng cầu đường Thanh Long, với ngành nghề thi công cơ giới, 

san lấp mặt bằng, thi công cầu đường, vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ. HTX 

mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết thu hút trên 100 lao động, số phương tiện cơ 

giới và xe ben của HTX đến thời điểm hiện tại trên 78 xe; doanh thu bình quân 

đạt 21,18 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 430 triệu đồng, thu nhập bình quân của 

thành viên HTX 5,3 triệu đồng/người/tháng. 

- HTX Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Năm Hạng (Xã Lạc An, 

huyện Bắc Tân Uyên) chuyên canh cây cam sành, với diện tích 8,9 ha, hiện áp 
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dụng theo hữu cơ và được tổ chức chứng nhận USDA cấp giấy chứng nhận và ký 

kết Hợp đồng cung cấp sản phẩm với Cty TNHH Nông Sản Đăng Khôi. 

- HTX Rau sạch Gia đình (Phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) 

chuyên canh rau ăn lá, rau ăn quả, kết hợp du lịch sinh thái: Dịch vụ tham quan, 

trải nghiệm, thực hành kỹ năng nông nghiệp cho học sinh, sinh viên tại nông trại, 

với diện tích 3,7 ha, hiện đang áp dụng theo quy trình sản xuất VietGAP, sản xuất 

theo hướng hữu cơ và ký kết Hợp đồng cung cấp sản phẩm cho Trường mầm non 

Ngô Thời Nhiệm và một số cửa hàng lớn trên địa bàn tỉnh. 

- HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Long (Xã An Bình, huyện Phú Giáo) 

chuyên canh dưa lưới, diện tích 15 ha. Hiện đã chứng nhận GlobalGap và ký kết 

hợp đồng liên kết Công ty TNHH Bình An Hà Nội, Bách Hóa Xanh. 

- HTX Chăn nuôi Tâm Phát (Xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng) chuyên chăn 

nuôi gà thịt, gà hậu bị và vịt thịt với 13 Trại /155 ngàn con /lứa, là đơn vị tham 

gia chương trình bình ổn giá cung cấp sản phẩm trứng gà công nghiệp, sản phẩm 

từ thịt gia cầm gà tươi nguyên con, vịt nguyên con, các sản phẩm thịt gà cắt lóc. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

- HTX cây ăn quả Tân Mỹ chuyên canh trồng cây ăn quả có múi (bưởi, 

cam) với diện tích 60 ha, HTX đã đạt Giấy chứng nhận Vietgap và ký kết Hợp 

đồng bao tiêu sản phẩm với hệ thống siêu thị Co.Op Mart nâng cao giá trị sản 

phẩm của HTX. 

- HTX ổi Thanh Kiên chuyên canh trồng ổi với diện tích hơn 15 ha. Đang 

đầu tư trồng trọt theo hướng hữu cơ, HTX đã đạt chứng nhận quản lý chất lượng 

theo Tiêu chuẩn ISO 9001 và ký kết Hợp đồng cung cấp sản phẩm với doanh 

nghiệp xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản nâng cao giá trị sản phẩm của HTX. 

3. TỈNH TÂY NINH 

Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- Hợp tác xã xoài tứ quý Thạnh Bắc tại xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên có 

17 thành viên, 22,4 ha đất sản xuất và tổng số vốn điều lệ là 200.000.000 đồng. 

Hợp tác xã tổ chức việc hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, cung ứng vật tư nông 

nghiệp đến thu hoạch, bao tiêu sản phẩm cho thành viên. 

- Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Long Mỹ tại xã Long Thành Bắc, thị xã 

Hòa Thành có 16 thành viên và tổng số vốn điều lệ là 16.000.000 đồng. Hợp tác 

xã đã được cấp chứng nhận VietGAP, tổ chức việc sản xuất, cung ứng rau an toàn 

cho các bếp ăn tập thể có cửa hàng phục vụ tiêu dùng và thực hiện các dịch vụ 

cung ứng vật tư nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm. 

- Hợp tác xã giống cây trồng và dịch vụ nông nghiệp Bàu Đồn, huyện Gò 

Dầu liên kết với công ty sản xuất giống (lúa, bắp) đưa cơ giới hoá khâu gieo cấy, 

xây dựng được chuỗi giá trị, ổn định đầu ra sản phẩm cho thành viên hợp tác xã. 
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4. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

LH HTX Thương mại Thành phố - Saigon Co.op kinh doanh theo dạng 

chuỗi siêu thị và cung ứng hàng hóa, là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại 

bán lẻ của thành phố với mạng lưới bán lẻ rộng khắp các tỉnh thành. Năm 2020, 

đạt 877 điểm bán trên toàn quốc, bao gồm: 123 siêu thị Co.opmart, Co.opmart 

SCA, 04 Đại siêu thị Co.opXtra, 437 cửa hàng Co.op Food, 135 cửa hàng Co.op 

Smile, 39 cửa hàng tiện lợi Cheers, 03 siêu thị Finelife, 04 TTTM Sense City, 130 

Cửa hàng Co.op, Cửa hàng Bến Thành, Kênh mua sắm qua truyền hình HTX 

Co.op.  

 b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất 

gắn với chuỗi giá trị 

Trong giai đoạn 2017 - 2020, Thành phố tập trung triển khai xây dựng và 

nhân rộng mô hình HTX nông nghiệp tiên tiến, hiện đại trên địa bàn thành phố 

trên địa bàn 05 huyện ngoại thành (Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần 

Giờ), trong đó đạt kết quả tốt ở các HTX: 

- HTX Phú Lộc (huyện Củ Chi) chủ yếu sản xuất và tiêu thụ rau củ quả an 

toàn theo quy trình VietGAP với hơn 100 chủng loại sản phẩm. Diện tích canh tác 

của HTX đạt 25 ha, diện tích gieo trồng đạt 80 ha, sản lượng bình quân đạt 5.000 

tấn/năm, chủ yếu giao cho Co.opmart, Big C, Lotte, Smart (CT), Satra, 

Safefoods,… các bếp ăn công nghiệp và nhà trẻ trong Thành phố, với số lượng 5 

- 8 tấn/ngày. Ngoài việc thu mua rau từ các hộ nông dân trên địa bàn Thành phố, 

HTX còn thu mua từ các hộ nông dân của các tỉnh như Tiền Giang, Long An, Lâm 

Đồng để đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho thị trường. Năm 2019, doanh thu 

của HTX đạt 39 tỷ đồng. Sản phẩm rau của HTX Phú Lộc được chứng nhận 

VietGAP, tham gia chợ phiên nông sản an toàn, xây dựng hệ thống truy xuất 

nguồn gốc, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

- HTX Cần Giờ Tương Lai (huyện Cần Giờ) là HTX nổi bật tham gia sâu 

vào chuỗi giá trị, không chỉ sản xuất mà còn sơ chế, chế biến nâng cao giá trị 

những sản phẩm chủ lực của huyện Cần Giờ gồm tôm, cua, cá dứa… Sản lượng 

cung ứng bình quân của HTX là 350 tấn/năm cho các doanh nghiệp và siêu thị. 

Hiện nay, HTX đã thực hiện liên kết sản xuất với những HTX khác trên địa bàn 

huyện và thực hiện ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa HTX với doanh nghiệp 

(như Công ty Tuấn Nguyễn - Quận 5, Công ty Cổ phần Tigico - Quận 8) để tiêu 

thụ ổn định cho các hộ thành viên. Tuy mới thành lập năm 2019, nhưng HTX Cần 

Giờ Tương Lai đã xây dựng được thương hiệu, mẫu mã riêng của HTX đối với 

sản phẩm tổ yến. 

5. TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  

Một số mô hình hợp tác xã xã nổi bật, điển hình với cách làm mới, thành 

công theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị: 

- Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài với việc phát triển diện tích trồng 



65 

 

bưởi da xanh mang lại hiệu quả kinh tế cho thành viên kết hợp với việc mở rộng 

hội quán, tập trung thành viên, những người yêu thích bưởi da xanh trao đổi, học 

hỏi kinh nghiệm trồng, chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm này. 

- Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Long Hải (Gà Đông Tảo), hợp tác xã 

dịch vụ khai thác thủy sản Quyết Thắng, hợp tác xã NNDV thủy sản Len và HTX 

thủy sản Đức Thịnh (thủy, hải sản), hợp tác xã NNDV – DL Bầu Mây (tiêu), hợp 

tác xã đan lát xã Phước Tân, hợp tác xã ca cao hữu cơ Châu Đức, hợp tác xã nông 

nghiệp Công nghệ cao VGP ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đã mang lại 

hiệu quả kinh tế cao “áp dụng trồng dưa lưới trong nhà màng”; hợp tác xã Nông 

nghiệp Công nghệ cao Bà Rịa - Vũng Tàu (với sản phẩm nấm Linh chi, đông trùng 

hạ thảo, tinh dầu).  

- Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Nhứt được thành lập năm 1986 trên 

địa bàn ấp An Hòa, xã An Nhứt, huyện Long Điền và đã chuyển đổi hoạt động 

gần nhất theo Luật Hợp tác xã năm 2012 vào ngày 30/10/2015, với ngành nghề 

kinh doanh: Trồng lúa; mua bán phân bón; hoạt động dịch vụ trồng trọt; hoạt động 

dịch vụ sau thu hoạch; mua bán giống; dịch vụ tín dụng nội bộ; quản lý chợ. 

VI. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

1. TỈNH LONG AN 

- HTX Nông nghiệp sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phước Thịnh, xã 

Phước Hậu, huyện Cần Giuộc: Xây dựng hệ thống nhà lưới, sử dụng phân vi sinh 

trong sản xuất, hệ thống tưới tiết kiệm. HTX thực hiện hợp đồng liên kết với các 

công ty, siêu thị trong và ngoài tỉnh với tổng diện tích sản xuất 30 ha, sản lượng 

hơn 1.800 tấn/năm. 

- HTX Rau an toàn Phước Hòa, xã Phước Vân, huyện Cần Đước: Xây dựng 

hệ thống trồng rau thủy canh, hệ thống nhà lưới, sử dụng phân vi sinh trong sản 

xuất, hệ thống tưới tiết kiệm, sử dụng máy trong gieo hạt giống. HTX thực hiện 

hợp đồng liên kết với các công ty, siêu thị trong và ngoài tỉnh với tổng diện tích 

sản xuất 11 ha, sản lượng hơn 600 tấn/năm. 

- HTX Dịch vụ, Sản xuất và Thương mại Nông nghiệp Hương Trang, xã 

Bình Hòa Trung, huyện Mộc Hóa: Liên kết với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc 

Trời cung ứng vật tư đầu vào và thực hiện dịch vụ gieo sạ, phun thuốc bằng drone 

(máy bay không người lái) và bao tiêu sản phẩm; thực hiện cơ giới hóa toàn bộ 

trong các khâu bơm tưới, gieo sạ, phun thuốc, thu hoạch. HTX thực hiện liên kết 

xây dựng cánh đồng lớn với Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời với diện tích 

thực hiện hơn 600 ha, sản lượng gần 5.000 tấn/năm. 

2. TỈNH TIỀN GIANG 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- Hợp tác xã Rạch Gầm (phường 1, thành phố Mỹ Tho): là hợp tác xã vận 

tải điển hình tiên tiến toàn quốc, được thành lập từ năm 1978, có quy mô sản xuất, 

kinh doanh lớn với 199 thành viên, 755 cán bộ, nhân viên, người lao động. Tổng 
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tài sản cố định gần 650 tỷ đồng, tổng vốn hoạt động gần 690 tỷ đồng. Các cơ sở 

của hợp tác xã đều hoạt động có hiệu quả, tăng thu nhập cho thành viên và người 

lao động, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước (có năm đạt 04 tỷ đồng), Doanh 

thu bình quân gần 300 tỷ đồng/năm, chiếm gần 50% doanh thu toàn lĩnh vực. Hợp 

tác xã đã nhận phụng dưỡng suốt đời 02 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, bình quân 

hàng năm đóng góp gần 200 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình 

thương và các hoạt động hỗ trợ. 

- Quỹ  tín dụng nhân dân Tân Hiệp (thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành): 

là quỹ tín dụng nhân dân điển hình tiên tiến của tỉnh với 1.149 thành viên, tổng 

nguồn vốn hoạt động trên 172 tỷ đồng, trong đó vốn huy động là 150 tỷ đồng, dư 

nợ đạt 120 tỷ đồng. Các sản phẩm cho vay truyền thống còn cho vay theo chương 

trình hỗ trợ người có thu nhập thấp, công nhân các khu, cụm công nghiệp, người 

dân, hộ sản xuất, kinh doanh thiếu vốn, đồng thời quan hệ chặt chẽ với chính 

quyền địa phương các cấp, các tổ chức tín dụng trên địa bàn và Chi nhánh Ngân 

hàng Hợp tác xã Việt Nam để duy trì tốt khả năng thanh toán, đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của nông thôn, là đơn vị nhiều năm liền đạt thành tích 

cao trong hệ thống. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Trinh (xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái 

Bè) có 520 thành viên, vốn điều lệ 228 triệu đồng. Loại hình hoạt động liên kết 

tiêu thụ nông sản cho thành viên và bà con nông dân trong và ngoài xã, dịch vụ 

sấy, trữ và cho thuê kho trữ lúa gắn với khai thác và cung cấp nước sinh hoạt cho 

người dân. Hợp tác xã đã giải quyết tốt đầu ra nông sản cho nông dân thông qua 

các hợp đồng liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ lúa hàng năm từ 200-300 ha, giá 

bán ổn định và cao hơn thị trường từ 100-200 đồng/kg lúa, riêng hoạt động cấp 

nước sinh hoạt cho thành viên giá thấp hơn ngoài từ 400-500 đồng/m3. Hoạt động 

của hợp tác xã được đánh giá là hiệu quả, tăng thu nhập cho thành viên và bà con 

nông dân trong xã, góp phần đáng kể cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương. 

- Hợp tác xã Mỹ Tịnh An (xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) được thành lập 

vào năm 2009, với vốn điều lệ 300 triệu đồng. Năm 2015, hợp tác xã đã chuyển 

đổi mô hình hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với tổng vốn điều lệ 2 tỷ 

đồng, có 100 thành viên tham gia. Hợp tác xã được dự án QSEAP hỗ trợ nhà sơ 

chế đóng gói, kho lạnh đạt tiêu chuẩn cao, đã xây dựng được vùng nguyên liệu 

tiêu chuẩn hàng sạch toàn cầu GlobalGAP ổn định, tạo điều kiện cho xuất khẩu 

và tiêu thụ tại các thị trường cao cấp như Châu Âu, Mỹ,… Hợp tác xã đã thực 

hiện ký kết hợp đồng trực tiếp với các đối tác nước ngoài và xuất khẩu trực tiếp 

hàng hóa, đồng thời hướng dẫn thành viên sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn 

VietGAP, GlobalGAP bằng cách cung ứng vật tư nông nghiệp, kỹ thuật cho thành 

viên, ký kết tiêu thụ trái thanh long với thành viên với mức giá sàn là 10.000 

đồng/kg (đối với thanh long ruột trắng), tùy theo tình hình giá cả thị trường sẽ thu 

mua cao hơn thị trường từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Qua đó tạo sự yên tâm sản xuất 
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cho thành viên, giữ ổn định đầu vào và đầu ra, nâng cao giá trị của trái thanh long, 

làm tăng thu nhập cho nông dân, tạo việc làm cho thành viên. 

3. TỈNH BẾN TRE 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

Thời gian qua, hoạt động các HTX đã phát huy khá tốt, tạo việc làm, tăng 

thêm thu nhập cho thành viên HTX và thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực nông 

thôn. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ nhưng các 

HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp vẫn nỗ lực tìm kiếm thị trường, mạnh dạn 

đầu tư trang thiết bị, phương tiện để duy trì mở rộng sản xuất, bảo đảm việc làm 

và thu nhập cho thành viên, người lao động. Trong số các HTX hoạt động hiệu 

quả có thể kể đến là các HTX ở các lĩnh vực, ngành nghề như: xây lắp điện, giao 

thông vận tải, quỹ tín dụng nhân dân, các HTX thủy sản (khai thác nghêu). 

- Lĩnh vực xây lắp điện: điển hình có HTX xây lắp điện Minh Thành, HTX 

xây lắp điện Hưng Phú. Các HTX này đã nỗ lực tích cực tìm kiếm thị trường, 

nhận thầu thi công, lắp đặt hệ thống đường dây điện trung thế và trạm biến áp, 

chuyên nghiệp và chất lượng, đảm bảo đạt tiêu chuẩn và các quy định của ngành 

điện. Cung cấp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công nghiệp, dân dụng; dịch vụ trọn 

gói từ tư vấn, thiết kế, cung cấp, lắp đặt đến hỗ trợ thủ tục mua bán hệ thống điện 

mặt trời, …. với đội ngũ nhân viên, kỹ sư trình độ cao, lành nghề, phong cách làm 

việc chuyên nghiệp và nhiệt tình. Các HTX đã khẳng định được uy tín và tin tưởng 

của khách hàng trong việc triển khai thực hiện các dự án về hệ thống chiếu sáng 

công nghiệp, dân dụng. Các HTX đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, máy móc để 

phục vụ thi công các công trình. Hoạt động của các HTX mang lại hiệu quả thiết 

thực, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho thành viên và người lao động trong 

HTX, góp phần tích cực vào các hoạt động xã hội từ thiện, giải quyết lao động 

nhàn rỗi ở địa phương.  

- Lĩnh vực Giao thông vận tải: Một số HTX (HTX giao thông vận tải Thống 

Nhất Bến Tre, HTX Vận tải thủy bộ Châu Thành) đã từng bước nâng cao chất 

lượng các dịch vụ hỗ trợ phục vụ thành viên như: hỗ trợ pháp lý, ký kết hợp đồng 

vận chuyển, đăng kiểm, bảo hiểm, ... HTX đã tích cực nghiên cứu, khảo sát mở 

rộng luồng tuyến, đổi mới phương tiện, phương thức quản lý, điều hành. Thường 

xuyên tuyên truyền, tập huấn pháp luật giao thông, văn hóa giao thông cho đội 

ngũ lái xe, nhân viên phục vụ xe, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao 

thông; thể hiện sự văn minh lịch sự, ý thức tôn trọng khách hàng. Hoạt động của 

các HTX ổn định, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho thành viên; giải quyết 

việc làm thường xuyên cho thành viên và người lao động; đáp ứng, phục vụ tốt 

nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho nhân dân trên địa bàn; góp phần cùng với 

các ngành chức năng điều phối luồng tuyến phương tiện vận tải đi vào nề nếp 

đúng quy định, hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc. 

- Quỹ tín dụng nhân dân: Một số Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn được 

đánh giá là mô hình hoạt động an toàn hiệu quả, kịp thời hỗ trợ vốn cho thành 

viên phát triển sản xuất. Nhiều năm qua, các quỹ tín dụng nhân dân luôn chú trọng 
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tập trung hỗ trợ chủ yếu vào các lĩnh vực như: phát triển sản xuất, mở rộng dịch 

vụ ngành nghề, tiêu dùng phục vụ đời sống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi 

phù hơp với tình hình, điều kiện tự nhiên tại địa phương. Qua đó giúp các thành 

viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tạo động lực phát 

triển kinh tế địa phương. Được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, Ngân 

hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre tạo điều kiện, các quỹ tín dụng nhân dân 

đã chủ động mở rộng quy mô hoạt động của mình, từng bước cải thiện chất lượng 

nguồn nhân lực, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng và cũng 

là thành viên của quỹ tín dụng. Một mặt bảo đảm, đáp ứng nhanh nhu cầu về vốn, 

mặt khác quỹ tín dụng nhân dân còn góp ý, tư vấn cho thành viên về cách lựa 

chọn, áp dụng mô hình hình kinh tế phù hợp với điều kiện của từng hộ để tăng 

hiệu quả, tránh được những rủi ro. 

- Lĩnh vực nông nghiệp: Hợp tác xã Nông nghiệp Bưởi da xanh tỉnh Bến 

Tre là một trong những hợp tác xã nông nghiệp được chọn tham gia cánh đồng 

lớn và tạo nguồn cung cho 08 mặt hàng chủ lực của Bến Tre. Với chủ trương phát 

triển sản xuất theo mô hình kinh tế hợp tác gắn với chuỗi giá trị là xu hướng tất 

yếu, tỉnh đã tạo điều kiện giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp Bưởi da xanh tỉnh 

Bến Tre đầu tư xây dựng Khu phức hợp đa chức năng có diện tích 4.080,4 m² tại 

thị trấn Châu Thành, giúp Hợp tác xã Nông nghiệp Bưởi da xanh tỉnh Bến Tre có 

đầy đủ cơ sở vật chất để hoạt động. Đồng thời, giúp cho việc thu mua, chế biến, 

xuất khẩu bưởi và các sản phẩm từ bưởi được hiện đại hóa, đảm bảo môi trường 

và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân 

nói riêng và hình ảnh, thương hiệu bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre nói chung.  

+ HTX bưởi da xanh Giồng Trôm được thành lập vào năm 2012, với 59 

thành viên tham gia, vốn điều lệ 300 triệu đồng, cung cấp các dịch vụ đầu vào và 

đầu ra cho thành viên. Sản lượng bưởi tiêu thụ hàng năm của HTX đều tăng, doanh 

thu và lợi nhuận của HTX tăng ngày càng cao. Định hướng từ năm 2022 trở đi, 

HTX vận động các thành viên tổ chức thực hiện nhiều dịch vụ cung ứng như cung 

cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm, kinh doanh du lịch sinh thái vườn, dịch vụ xe 

đưa rước khách,.... Một trong những lợi ích khuyến khích các thành viên tham 

HTX bưởi da xanh Giồng Trôm là được cung ứng vật tư phân bón, hợp đồng tiêu 

thụ sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng dịch vụ dán tem chỉ dẫn địa lý, truy 

xuất nguồn gốc cho sản phẩm, trang bị kho lạnh lưu trữ sản phẩm cho thành viên.  

+ Hợp tác xã Nông nghiệp Thới Thạnh được thành lập ngày 15/12/2017 và 

đi vào hoạt động chính thức vào tháng 4/2018 với dịch vụ thu mua dừa trái cho 

xã viên. Nhìn chung, bước đầu mang lại hiệu quả, đã ký kết với một số công ty, 

doanh nghiệp trong bao tiêu dừa trái. Bao tiêu sản phẩm cho hơn 200 thành viên. 

Trong thời gian tới, Hợp tác xã mở rộng cung cấp thêm các dịch vụ nông nghiệp 

và phi nông nghiệp đem lại nhiều lợi ích cho thành viên; nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Hợp tác xã. 

+ Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Chánh được thành lập ngày 19/9/2017 với 

50 thành viên, có vốn điều lệ 1.000 triệu đồng; ngành, nghề kinh doanh chăn nuôi 

bò thịt, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt,… Đến nay, số thành viên 
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đã tăng lên 200 người với vốn điều lệ 10.000 triệu đồng.  Hợp tác xã bước đầu đã 

ký kết hợp đồng với một số công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cung 

cấp bò giống và bò thịt. Ngoài ra, HTX còn cung cấp thuốc thuốc thú y, tinh bò 

và thức ăn cho các thành viên với giá thấp hơn giá thị trường từ 5-10%. Doanh 

thu năm 2018 đạt 45 tỷ đồng và nộp ngân sách 70 triệu đồng. 

Ngoài ra, các HTX thủy sản (HTX Thủy sản Rạng Đông, HTX Thủy sản 

An Thủy,…) có số lượng thành viên lớn, lợi nhuận tương đối cao, doanh thu bình 

quân hàng năm đạt khoảng 150 tỷ đồng. Các HTX này đã giải quyết số lượng lớn 

lao động nhàn rỗi, góp phần nâng cao đời sống người dân, ổn định tình hình an 

ninh trật tự tại địa phương. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

Toàn tỉnh có 110 THT, 49 HTX tham gia và chuỗi giá trị các sản phẩm 

nông nghiệp chủ lực của tỉnh; trong đó, một số HTX bước đầu cơ bản thành công 

theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi sản phẩm chủ chủ lực của tỉnh như:  

HTX bưởi da xanh Bến Tre, HTX bưởi da xanh Giồng Trôm (chuỗi bưởi); HTX 

Nông nghiệp Mỹ Chánh (chuỗi bò); HTX Nông nghiệp Thới Thạnh (chuỗi dừa). 

4. TỈNH TRÀ VINH 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- Hợp tác xã thương mại dịch vụ Châu Thành (HTX TM Châu Thành) được 

thành lập năm 2006 với 39 thành viên, vốn góp 155 triệu đồng, là mô hình hợp 

tác xã khai thác quản lý chợ đầu tiên của tỉnh. Ngành nghề chính của hợp tác xã 

là quản lý kinh doanh khai thác chợ. Bộ máy quản lý hợp tác xã gồm 06 thành 

viên, với các bộ phận: Tổ thu phí chợ, tổ trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, 

chữa cháy. Khi đi vào hoạt động, hợp tác xã củng cố lại cơ sở vật chất, hạ tầng, 

trong đó đầu tư sửa chữa một số công trình mới như nhà lồng chợ ẩm thực, mái 

che bán hàng ăn uống, mái che cho những hộ bán rau quả, thiết bị phòng cháy, 

chữa cháy... nhằm tạo điều kiện cho bà con tiểu thương kinh doanh được thuận 

lợi. Ngoài việc tổ chức chặt chẽ, hợp lý các điểm kinh doanh của 160 hộ tiểu 

thương trong chợ để hàng hóa được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định. hợp 

tác xã còn tổ chức tín dụng nội bộ để hỗ trợ cho các thành viên, hộ tiểu thương 

vay vốn, phục vụ sản xuất kinh doanh. Bình quân hàng năm, hợp tác xã hỗ trợ vốn 

cho thành viên, các hộ tiểu thương và hộ mua bán nhỏ trong chợ vay với số tiền 

trên 3 tỷ đồng. Doanh thu hàng năm, trên 200 triệu đồng, lợi nhuận đạt trên 19% 

vốn góp, thu nhập của bà con thành viên cũng từ đó được cải thiện.  

Qua thực tế tình hình hoạt động của HTX TM Châu Thành từ năm 2006 

đến nay mô hình hợp tác xã khai thác quản lý chợ đạt hiệu quả, sự ra đời của hợp 

tác xã phù hợp với xu thế và phát huy được sức mạnh tập thể, giúp nhau thực hiện 

có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống. Mỗi 

hộ tiểu thương kinh doanh là thành viên hợp tác xã, do vậy có sự gắn liền giữa 

quyền lợi và nghĩa vụ trong việc quản lý hợp tác xã chợ. Sự phát triển mô hình 
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hợp tác xã khai thác quản lý chợ bước đầu đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa 

công tác quản lý kinh doanh và khai thác chợ của Chính phủ trong phạm vi khu 

vực kinh tế tập thể, đưa hợp tác xã trở thành một trong những chủ thể quan trọng 

tham gia vào quá trình xã hội hóa hoạt động quản lý, kinh doanh chợ, góp phần 

thực hiện tốt chủ trương tách chức năng quản lý hành chính Nhà nước ra khỏi 

chức năng sản xuất kinh doanh, xóa bỏ tình trạng bao cấp trong đầu tư chợ như 

lâu nay vẫn thực hiện. 

- Hợp tác xã nông nghiệp Phú Mỹ Châu (xã Mỹ Chánh): Thành lập vào năm 

2014, ban đầu chỉ có 30 thành viên vốn điều lệ 100 triệu đồng, giải quyết việc làm 

cho 20 lao động; Qua hơn 06 năm hoạt động, số lượng thành viên của hợp tác xã 

tăng gấp 4 lần; vốn điều lệ tăng hơn 17 lần; giải quyết việc làm thường xuyên cho 

hơn 60 lao động. Trong quá trình hoạt động, hợp tác xã luôn quan tâm đến quy 

hoạch vùng sản xuất đến nay đã quy hoạch được 47 ha sản xuất giống và 223 ha 

sản xuất lúa chất lượng cao. Hợp tác xã thực hiện sản xuất giống và lúa thương 

phẩm, đến nay hợp tác xã đã mở thêm một số dịch vụ mới để hỗ trợ cho kinh tế 

hộ thành viên như dịch vụ bơm tưới, phân bón, dịch vụ phun thuốc trừ sâu, tiêu 

thụ lúa hàng hoá. Qua thực hiện các dịch vụ, hợp tác xã đã giúp thành viên giảm 

chi phí sản xuất, tăng thêm thu nhập, góp phần vào công tác giảm nghèo, xây dựng 

nông thôn mới. Ngoài ra, hợp tác xã còn liên kết với Viện lúa đồng bằng sông 

Cửu Long, viện khoa học nông nghiệp miền Nam, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, 

Trung tâm khuyến nông Trà Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ,... tổ chức triển 

khai, hướng dẫn quy trình sản xuất giống, sản xuất lúa thương phẩm đến 100% hộ 

thành viên trong hợp tác xã. Hàng năm, hợp tác xã đều ký hợp đồng bao tiêu sản 

phẩm lúa giống và lúa thương phẩm cho 100% thành viên trong hợp tác xã và ký 

hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.  

- Hợp tác xã nông nghiệp Rạch Lọp (xã Tân Hùng) được thành lập vào 

tháng 12/2016, Hội đồng quản trị gồm có 09 thành viên; tổng số thành viên của 

hợp tác xã là 355 người. Qua gần 05 năm hoạt động hợp tác xã đã phát triển mới 

159 thành viên, nâng tổng số thành viên của hợp tác xã hiện nay là 514 thành viên. 

Ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã là liên kết cung cấp vật tư nông nghiệp, 

các dịch vụ thủy lợi nội đồng, khai thác quản lý chợ, dịch vụ đời sống, tín dụng 

nội bộ, vệ sinh môi trường, xây dựng dân dụng giao thông hạ tầng kỹ thuật, khai 

thác các dịch vụ khác. Hoạt động của hợp tác xã không chỉ chủ động liên doanh, 

liên kết để tiêu thụ sản phảm nông nghiệp cho người dân, mà còn tập trung thực 

hiện các mô hình sản xuất có hiệu quả và mở thêm các dịch vụ mới. Đồng thời 

đến nay, hợp tác xã cũng đã xây dựng được nhãn hiệu gạo và sản phẩm gạo OCOP 

đạt tiêu chuẩn 3 sao. Từ khi hợp tác xã đi vào hoạt động đến nay dù lợi nhuận trên 

vốn góp không nhiều, nhưng hợp tác xã đã mang đến lợi nhuận và chất lượng cho 

thành viên sử dụng dịch vụ, còn tạo được sự ổn định giá thị trường tại địa phương. 

Hiện nay hợp tác xã đã mở rộng trên 07 dịch vụ, qua đó góp phần giải quyết việc 

làm cho nhiều lao động tại địa phương. Đến nay, hợp tác xã đã có 519 thành viên; 

vốn điều lệ là: 1.000.000.000 đồng; tổng vốn góp là: 1.029.000.000 đồng. Doanh 

thu 9 tháng đầu năm 2021 là 11.391.840.000 đồng, tổng chi phí 11.289.513.697 
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đồng, lợi nhuận 102.326.403 đồng. Hợp tác xã bao tiêu lúa thương phẩm cho 

thành viên nhằm đảm bảo đầu ra, ổn định giá cả thị trường và có lợi nhuận trong 

sản xuất. Hợp tác xã có mô hình dừa hữu cơ, liên liên kết với công ty phân Sao 

Vàng Mekong để cung cấp khoảng 5 tấn phân hữu cơ cho 118,9ha dừa hữu cơ đã 

tiến hành khảo sát đánh giá vùng nguyên liệu dừa hữu cơ, đang trong quá trình 

đợi kết quả từ đơn vị đánh giá, tháng 2/2021 Hợp tác xã đã nhận được giấy chứng 

nhận dừa hữu cơ. Bên cạnh đó, đã ký hợp đồng bao tiêu dừa với Công ty Cổ phần 

Trà Bắc. Ngoài ra, Hợp tác xã đã xây dựng mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

nhằm mục đích hỗ trợ thành viên tìm đầu ra với giá cả hợp lý nâng cao lợi nhuận 

cho 01 vụ lúa. Hợp tác xã thực hiện ký hợp đồng với công ty và thành viên để tiến 

hành lên lịch thu hoạch lúa. Vụ Thu đông sản lượng ước tính 515 tấn trên diện 

tích 85ha, Đông xuân năm 2020 - 2021 khoảng 519 tấn trên diện tích 91ha. Đầu 

năm 2021, Hợp tác xã đã đưa ra thị trường sản phẩm gạo ST25 với quy trình sản 

xuất có kiểm soát không tồn dư chất bảo vệ thực vật. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

- Hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp (xã Long Hiệp) thành lập vào tháng 

8/2018 với 52 thành viên, số vốn điều lệ 700 triệu đồng, qua 3 năm hoạt động số 

thành viên tăng lên 72 thành viên, vốn điều lệ tăng 2.860 triệu đồng; giải quyết 

được hơn 30 lao động thời vụ, 6 lao động chuyên trách tại hợp tác xã, đồng hành 

cùng địa phương xâu dựng tiêu chí 13 nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền 

vững, hợp tác xã tham gia nhiều hoạt động an sinh tại tỉnh nhà với hơn 50 lượt 

đồng hành cùng Đoàn, Hội, các tổ chức chính trị xã hội với số tiền và hiện vật lên 

đến hàng trăm triệu đồng. hợp tác xã được vinh dự nhận nhiều khen thưởng từ 

Trung ương đến địa phương qua các hoạt động thiện nguyện, đóng góp an sinh xã 

hội và phòng chống dịch bệnh Covid 19. Hoạt động chủ yếu của hợp tác xã là sản 

xuất gạo hữu cơ, thương hiệu Hạt Ngọc Rồng đã có mặt trên 20 tỉnh thành trong 

cả nước, ký kết được hơn 30 hợp đồng cung ứng gạo cho các tổ chức cá nhân với 

số lượng lên đến 100 tấn, và sản phẩm có mặt hầu hết trên các sàn thương mại 

điển tử, các kênh giao dịch online, chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn, chuỗi cửa 

hàng OCOP trên khắp cả nước, sản phẩm của hợp tác xã được Ủy banh nhân dân 

tỉnh công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, được Cục công nghiệp địa phương - Bộ 

Công Thương chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu 

vực. Top 4 gạo ngon thương hiệu Việt trong Festivanl lúa gạo đồng bằng sông 

Cửu Long lần IV, top gạo ngon Việt Nam của hiệp Hội lúa gạo Việt Nam tổ chức. 

Ngoài những thành tích đạt được, hợp tác xã còn chú trọng quy trình sản xuất 

khép kính theo tiểu chuẩn ISO : 2200 về thực phẩm, nhà xưởng được quản lý theo 

quy trình 5S, sản xuất lúa theo tiểu chuẩn hữu cơ. Hợp tác xã được Liên minh 

Hợp tác xã Việt Nam đưa vào hỗ trợ chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp, được 

đầu tư hệ thống đóng gói gạo bán tự động lên đến 320 triệu đồng, được hưởng hỗ 

trợ từ nguồn vốn khuyến công quốc gia đầu tư mua hệ thống gào tải gạo tự động 

trị giá 88 triệu đồng. Được Ủy bannn nhân dân tỉnh cho thuê đất không thu tiền 

sử dụng đất diện tích 365m2 để xây dựng trụ sở hợp tác xã, được Ủy ban nhân dân 
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huyện Trà Cú hỗ trợ nguồn vốn 564 triệu đồng xây dựng trụ sở theo Nghị quyết 

số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 và Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐND 

ngày 04/5/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

5. TỈNH VĨNH LONG 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

* Hợp tác xã Thương mại – Dịch vụ Hoàn Thiện: 

- Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình. 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của hợp tác xã là quản lý, kinh 

doanh, khai thác chợ. Hợp tác xã đã phát triển mở rộng kinh doanh thêm trên lĩnh 

vực thu gom, vận chuyển rác thải. Doanh thu, lợi nhuận hợp tác xã tăng từng năm 

với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15%/năm. 

* Hợp tác xã sản xuất gia công hàng Thủ công mỹ nghệ xuất khẩu An Phú: 

- Địa chỉ: Khu tái định cư Phú Đức, ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long 

Hồ. 

Hợp tác xã có liên kết chặt chẽ và hiệu quả giữa hợp tác xã với doanh nghiệp 

trong sản xuất kinh doanh. Không ngừng cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm 

theo yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường. Giải quyết việc làm và thu nhập ổn 

định cho nhiều lao động nông nhàn ở địa phương (bình quân từ 500-600 lao động). 

Doanh thu, lợi nhuận thu nhập lao động tăng trưởng hàng năm từ 10% trở lên. 

* Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Thới.  

- Địa chỉ: Tổ 7, ấp Vĩnh Thạnh, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn. 

HTX có 17 thành viên, gồm 02 thạc sĩ Công Nghệ Sinh Học, 05 kỹ sư nông 

nghiệp, 01 cử nhân luật; có 04 phòng gồm phòng Kinh doanh, phòng kỹ thuật và 

quảng cáo, phòng R&D và phòng kế toán. Từ năm 2016- 2020, hợp tác xã đã tập 

huấn và chuyển giao kỹ thuật cho nông dân trong và ngoài tỉnh về các mô hình 

nông nghiệp khép kín thu hút trên 1.000 nông dân tham dự với trên 16 lớp gồm 

các mô hình Bò – Trùn – Bò – rau, mô hình Heo- trùn- heo- cây ăn trái. Mô hình 

sử dụng phân heo, bò nuôi trùn và sử dụng trùn thịt để nuôi heo, bò thay thức ăn, 

kết hợp phân trùn trồng rau sạch hoặc cây ăn trái, góp phần xử lý ô nhiêm môi 

trường do phân vật nuôi. Các mô hình này đã chuyển giao cho nông dân các tỉnh 

Trà Vinh, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu giang.  

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

* Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt: 

- Địa số: Số 93, tổ 6, ấp Kinh, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, 

Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt có 65 thành viên, với 100 

ha đất sản xuất chủ yếu lúa thơm ST 24, Đài thơm 8, OM 4900 và lúa tím thảo 

dược, đồng thời còn chế biến các sản phẩm sau gạo (trà gạo lức thảo dược, bột 
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dinh dưỡng gạo thảo dược, sữa chua gạo thảo dược). Liên kết với Viện, Trường, 

Doanh nghiệp để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất (giống, kỹ thuật). Hợp 

tác xã liên kết sản xuất lúa (an toàn, chất lượng cao, hữu cơ) với các hộ thành viên 

và nông dân ngoài hợp tác xã quy mô 1.500 ha/năm; Ký hợp đồng liên kết sản 

xuất và tiêu thụ với 07 doanh nghiệp với sản lượng khoảng 5,4 triệu tấn. 

* Hợp tác xã Thanh Long Hậu Lộc: 

- Địa chỉ: Ấp Kinh Ngay, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, 

Hợp tác xã liên kết với các nhà khoa học áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

trong đầu vào (giống, vật tư…), kỹ thuật (làm đất, trồng, chăm sóc…) để nâng 

cao sản lượng, chất lượng sản phẩm). Đồng thời, đã liên kết với doanh nghiệp 

cung cấp nguyên vật liệu đầu vào (vật tư, phân bón) và doanh nghiệp đầu ra (chế 

biên, tiêu thụ sản phẩm) để nâng cao lợi nhuận, thu nhập của thành viên hợp tác 

xã. Huy động tốt nội lực, nguồn lực của hợp tác xã để đầu tư cơ sở vật chất phục 

vụ sản xuất cho thành viên hợp tác xã. 

6. TỈNH ĐỒNG THÁP 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- HTX nông nghiệp Tân Bình, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình 

HTX được thành lập năm 2003, với 1.189 thành viên, tổng số lao động 

trong HTX gồm 78 người, với quy mô toàn xã, diện tích phục vụ 713 ha, hoạt 

động 08 dịch vụ (bơm nước, cắt, sấy lúa, phân bón, tín dụng, làm đất, giống cây 

trồng, nước sạch). Vốn điều lệ 937 triệu đồng, vốn góp 937 triệu đồng, vốn hoạt 

động gần 21.700 triệu đồng. HTX thực hiện 01 bộ máy vừa quản lý, vừa điều 

hành. HTX có xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tuần, tháng; phân công cụ thể 

từng thành viên trong hội đồng quản trị, bộ phận chuyên môn. 

HTX ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như mô hình nhà lưới ươm 

cây giống (cà chua, cây ớt), áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt phục vụ tưới tiêu, 

sử dụng giống cà gốc ghép; mô hình này được thực hiện trên diện tích 1.000 m2 

nhà kính. Ươm cây giống chất lượng cao cung cấp cho toàn vùng Cù lao huyện 

Thanh Bình và các huyện trong Tỉnh được hơn 2,2 triệu cây. Đây là mô hình sản 

xuất cây giống hoa màu (ớt) tiêu biểu ở Đồng bằng sông Cửu Long được nông 

dân đánh giá cao thời gian qua; thực hiện sấy ớt bằng nhà sấy sử dụng năng lượng 

mặt trời. HTX đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng các dịch vụ, vật tư 

nông nghiệp cho thành viên với giá rẻ hơn thị trường bên ngoài, quan tâm giảm 

lợi nhuận để hỗ trợ cho thành viên nghèo về lãi suất, khi sử dụng dịch vụ 1,0 - 

2,0%/tháng so với tư nhân. Ngoài ra, HTX đã xây dựng kho 1.000 tấn, lò sấy với 

công suất 40 tấn/lần sấy, phát triển thêm dịch vụ tạm trữ, sấy lúa cho thành viên. 

Hệ thống tưới tiêu được bê tông hóa với tổng chiều dài gần 2,0 km. HTX tạo việc 

làm cho thành viên, người lao động tại địa phương, nâng cao thu nhập, đời sống, 

góp phần xây dựng nông thôn mới.  

HTX nông nghiệp Tân Bình là 01 trong 09 HTX được chọn xây dựng HTX 

kiểu mới theo Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
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- HTX dịch vụ nông nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò  

HTX được thành lập năm 1989, vốn điều lệ 1.110 triệu đồng, có 1.817 thành 

viên. Tổng số lao động trong HTX gồm 55 người, với quy mô toàn xã. Diện tích 

phục vụ tưới tiêu là 1.200 ha, trong đó, chia ra sản xuất lúa ba vụ là 950 ha, hai 

vụ lúa, một vụ màu là 250 ha. Tổng vốn hoạt động 12.367 triệu đồng. HTX hoạt 

động với 13 dịch vụ, thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm tự nguyện và bảo hiểm tai nạn 100% theo quy định và các chế độ đãi ngộ 

khác theo Bộ Luật Lao động quy định; những cán bộ lớn tuổi (trên 60 tuổi) HTX 

tiếp tục hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn con người.  

HTX ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nhiều đề tài, dự án, mô 

hình trình diễn được áp dụng trên lúa, hoa màu, cây ăn trái, gia súc, thuỷ sản. Hầu 

hết các mô hình đều đem lại hiệu quả kinh tế khá cao, góp phần tăng năng suất, 

quản lý hiệu quả dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giúp người dân 

giảm chi phí và tăng thêm thu nhập. Xây dựng vùng lúa chất lượng cao 256 ha, 

trong đó, có 81 ha sản xuất lúa an toàn, 30 ha sản xuất lúa giống cung cấp cho 

thành viên. HTX thực hiện đa dạng việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản 

theo cầu nối "HTX - Doanh nghiệp - Thương lái", phần lớn nông sản của HTX 

đều được tiêu thụ thông qua các doanh nghiệp, đã mang lại lợi nhuận ổn định cho 

thành viên. HTX còn thực hiện các dịch vụ phục vụ xã hội và là 01 trong 09 HTX 

được chọn xây dựng HTX kiểu mới theo Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Bên cạnh HTX, còn có Hội quán sinh hoạt đa dạng các lĩnh vực như kỹ 

thuật chăm sóc cây có múi, về chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, xử lý ra 

hoa xoài trái vụ, tỉa cành tạo tán, bón vôi, xử lý ra hoa trái vụ… với diện tích là 

127,5 ha đất canh tác chủ yếu là xoài và cây có múi.  

- HTX dịch vụ nông nghiệp An Phong, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười: 

Phối hợp với GS.TS. Võ Tòng Xuân thực hiện thí điểm diện tích 10 ha/17 hộ. 

Năng suất qua các vụ đạt mức cao, bình quân khoảng 7,2 tấn/ha. Chi phí sản xuất 

luôn thấp hơn sản xuất bình thường, bình quân đạt thấp hơn 4 triệu/ha. Giá thành 

sản xuất bình quân 2.504 đồng/kg lúa (bình thường là 3.089 đồng/kg lúa). Lợi 

nhuận cao hơn so với bình thường, bình quân lợi nhuận cao hơn là 5,7 triệu 

đồng/ha. Mô hình đã giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý đồng ruộng, ứng 

dụng tốt các kỹ thuật: Sạ thưa, bón phân cân đối, phun thuốc theo 4 đúng, giảm ô 

nhiễm môi trường và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản, an toàn sức 

khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

- HTX giống Định An đã nghiên cứu, lai tạo được nhiều giống lúa đặc sản, 

chất lượng cao cung cấp cho thị trường. Hiện các giống lúa do HTX sản xuất đều 

cho năng suất cao, được nhiều nông dân trong và ngoài Tỉnh ưa chuộng. Cá nhân 

Giám đốc HTX - ông Nguyễn Anh Dũng được Trung ương Hội Nông dân Việt 

Nam tặng danh hiệu "Nhà khoa học của Nhà nông" lần thứ nhất năm 2018. 
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- HTX Xoài Mỹ Xương với Mô hình "Cây xoài nhà tôi" thực hiện phương 

thức giao dịch thương mại điện tử, đã đưa Xoài Cao Lãnh ra thị trường cả nước 

và xuất khẩu sang Hoa Kỳ. 

- HTX dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông II phối hợp với Công ty Rynan Smart 

Fertilizers thực hiện thí điểm diện tích 7,6 ha/05 hộ với mô hình canh tác lúa thông 

minh "Cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp 

công nghệ 4.0", tạo điều kiện cho nông dân trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong sản 

xuất, áp dụng vào thực tiễn những tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Nông dân tham gia 

mô hình được hướng dẫn thực hiện sổ tay ghi chép tình hình sản xuất lúa trên điện 

thoại thông minh, làm quen việc ghi nhận được tình hình sinh trưởng của cây lúa 

và hạch toán được hiệu quả kinh tế. Trung bình tiết kiệm được 50% chi phí, tăng 

hơn 10% năng suất. Hiện nay, HTX nhân rộng diện tích lên 60 ha và được Công 

ty Chơn Chín ký kết hợp đồng bao tiêu đầu vụ. 

- HTX nông sản sạch Vĩnh Thới, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung: Ký hợp 

đồng với Tập đoàn VinGroup liên kết tiêu thụ quýt đường, cam xoàn, cam sành, 

mận An Phước, mận đá đường (10,34 ha). Ngoài việc liên kết tiêu thụ cho thành 

viên HTX còn liên kết tiêu thụ cho các hộ dân trong vùng theo hình thức liên kết 

(nông dân sản xuất theo quy chuẩn an toàn). Bên cạnh đó, HTX thực hiện mô hình 

vườn du lịch sinh thái vào trong sản xuất. 

- HTX dịch vụ nông nghiệp Thuận Tiến, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh: 

Năm 2018, thực hiện mô hình canh tác lúa thông minh phối hợp với Công ty 

Rynan Smart Fertilizers (Trà Vinh) thực hiện thí điểm diện tích 24 ha. Năm 2019, 

HTX thực hiện mô hình "Ruộng nhà mình" với Công ty Cổ phần Lương thực 

Đồng Tháp, với diện tích 120 ha. Bên cạnh đó ký kết liên kết tiêu thụ với Công ty 

Hiếu Nhân, với diện tích 250 ha. 

c) Mô hình hội quán 

Mô hình "Hội quán" được thành lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, tự chủ, 

tự quản của người dân, là một thiết chế đa chức năng ở nông thôn với phương 

châm "Chăm chỉ - Tự lực - Hợp tác". Với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ, 

chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là 

việc kết nối với các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp để hỗ trợ, tạo điều kiện trong 

quá trình hình thành và hoạt động của Hội quán. Đến nay, toàn Tỉnh đã có 112 

Hội quán. Hầu hết các Hội quán ra đời đều gắn với ít nhất một mặt hàng nông sản 

đặc trưng của địa phương, nên hoạt động của Hội quán bước đầu hướng các thành 

viên trở thành những hạt nhân tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng 

nông thôn mới. 

Từ những buổi sinh hoạt của Hội quán, người nông dân đã được hướng dẫn 

tiếp cận quy trình sản xuất sạch, nông nghiệp có trách nhiệm, nông nghiệp thông 

minh; thay đổi nhận thức, thay đổi được tập quán sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tổ 

chức lại sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết, góp phần hình thành các mối liên 

kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, mở ra hướng 

phát triển KTTT, HTX. Đến nay, trên địa bàn Tỉnh đã có 27 HTX được thành lập 
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từ Mô hình "Hội quán".  

7. TỈNH AN GIANG 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

HTX phát triển theo hướng đa dịch vụ là xu hướng tất yếu, nhu cầu cần 

thiết của thành viên HTX. Khi hoạt động hiệu quả, HTX sẽ tăng uy tín, thu hút 

thêm thành viên. Những năm qua, phần lớn các HTX đã có nhiều cố gắng trong 

việc phát triển đa dạng các dịch vụ, trong đó, có một số dịch vụ HTX đầu tư phát 

triển, góp phần tích cực vào việc tăng thu nhập cho HTX và thành viên, ổn định 

kinh tế, chính trị địa phương, cụ thể như sau: 

- Hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị: một số HTX nông nghiệp đã tổ chức 

tự sản xuất và đóng gói sản phẩm, bán cho thành viên và thị trường; đặt hàng cho 

thành viên sản xuất, HTX thu mua, đóng gói, bán ra thị trường; hỗ trợ thành viên 

xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, như: HTX nông nghiệp Phú 

Thạnh (huyện Phú Tân) với sản phẩm nếp thơm; HTX nông nghiệp An Bình, HTX 

nông nghiệp Vĩnh Thắng (huyện Thoại Sơn); HTX nông nghiệp Vĩnh Bình (huyện 

Châu Thành) với sản phẩm gạo an toàn; HTX nông nghiệp Khánh An (huyện An 

Phú) với sản phẩm cá khô; HTX trái cây GAP Chợ Mới - An Giang; HTX sản 

xuất GAP Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới); HTX Dịch vụ nông nghiệp Bến 

Bà Chi (huyện Tri Tôn) với sản phẩm xoài... Hoạt động này đã giúp cho thành 

viên an tâm trong việc sản xuất, ổn định đầu ra nông sản. Tuy nhiên, các sản phẩm 

của HTX cung ứng ra thị trường chưa nhiều, công tác xúc tiến thương mại của 

HTX còn yếu.  

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

Nhằm tạo ra hướng đi mới cho nông nghiệp, những năm gần đây, tỉnh An 

Giang chú trọng triển khai các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với 

các sản phẩm chủ lực (lúa gạo, rau màu, thủy sản), trọng tâm là sản xuất gắn với 

chế biến, tiêu thụ; trong đó, HTX giữ vai trò đặc biệt quan trọng kết nối giữa người 

dân và doanh nghiệp theo hướng sản xuất theo chuỗi giá trị. Từ năm 2011 đến 

năm 2018, đã triển khai trên diện tích là 248.568 ha lúa, mỗi năm trung bình có 

từ 15 - 21 doanh nghiệp tham gia ký hợp đồng liên kết tiêu thụ, trong đó có khoảng 

10 - 14 HTX và 08 - 21 THT tham gia liên kết. Một số doanh nghiệp tham gia 

điển hình như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Tân Long, Công ty Cổ phần Gentraco, … Kết quả bước đầu đã có sự gắn kết bền 

chặt hơn giữa doanh nghiệp và nông dân trong việc phát triển dịch vụ liên kết và 

tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo. 

Năm 2019, đã triển khai ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang và Tập đoàn Lộc Trời tham gia hoạt động điều hành và 

liên kết sản xuất với HTX, từ đó định hướng hình thành các vùng nguyên liệu 

rộng lớn bằng hình thức liên kết với nông dân gắn với xây dựng 200 HTX kiểu 

mới giai đoạn 2020 - 2025 (năm 2020 thành lập mới 19 HTX nông nghiệp) sản 
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xuất lúa gạo, nếp, rau màu và cây ăn quả đạt tiêu chuẩn; xây dựng các HTX kiểu 

mới này có thương hiệu và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.  

8. TỈNH KIÊN GIANG 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

Hoạt động của các hợp tác xã, nhất là khi thực hiện Luật Hợp tác năm 2012, 

đã xuất hiện một số mô hình hợp tác xã với cách làm mới, tổ chức giản đơn, nhưng 

mang lại hiệu quả cao cho hợp tác xã và thành viên. 

Lĩnh vực nông-thuỷ sản với hình thức sử dụng chung, thuê chung, mua 

chung, bán chung gắn với chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh 

nghiệp, điển hình là Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hưng, xã Giục Tượng và Hợp 

tác xã Nông nghiệp Tân Thành Công, xã Vĩnh Hoà Hiệp, huyện Châu Thành, đã 

sáng tạo trong thực hiện hình thức thuê chung-mua chung-bán chung thông qua 

đấu thầu để có sản phẩm, dịch vụ, khách hàng và giá cả tốt nhất, làm lợi cho thành 

viên từ 2,5 đến 3,2 đồng/ha/vụ. 

Lĩnh vực công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp: Điển hình có Hợp tác xã Cỏ 

Bàng Phú Mỹ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành là huyện biên giới với gần 100% 

thành viên là đồng bào dân tộc Khmer, đã khôi phục và phát triển nghề truyền 

thống làm hàng thủ công mỹ nghệ từ cỏ bàng có tại địa phương, đã tạo việc làm, 

giúp thành viên thu nhập từ 03 đến 05 triệu đồng/tháng. 

Lĩnh vực giao thông vận tải: Điển hình là Hợp tác xã Vận tải thuỷ bộ Rạch 

Giá, với mô hình hỗ trợ thành viên về thủ tục hành chính, thuế và quản lý bến bãi, 

mở nhiều luồng, tuyến, chi nhánh, văn phòng đại diện, tạo nhiều việc làm cho 

thành viên và người lao động; năm 2001 chỉ có gần 100 phương tiện, đến nay đã 

khoảng có 1.300 phương tiện. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

Mô hình hoạt động theo chuỗi giá trị là hướng đi bền vững giúp nâng cao 

hiệu quả sản xuất và thu nhập cho thành viên và nông dân, như: Hợp tác xã Thành 

Đạt, xã An Sơn, huyện Kiên Hải nuôi cá lồng kết hợp với du lịch sinh thái, cung 

ứng dịch vụ giải trí, ăn uống tại nhà lồng nuôi cá, đã tạo được việc làm tại chỗ cho 

thành viên; Hợp tác xã Tân Huy Hoàng Hà Tiên, thành phố Hà Tiên nuôi tôm 

công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đảm nhiệm nhiều khâu trong chuỗi trong 

chuỗi giá trị, từ sản xuất cho đến tiêu thụ. Hợp tác xã Thanh niên Phú Hoà, xã Tân 

Hội, huyện Tân Hiệp xây dựng chuỗi giá trị về sản xuất lúa hữu cơ với Công ty 

Cổ phần Đầu tư Green Stars. 

9. THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- Mô hình HTX thủy sản Thắng Lợi, (H.Vĩnh Thạnh); thành lập năm 2010 

chuyên nuôi cá tra xuất khẩu. 

 HTX Thủy sản Thắng Lợi (H.Vĩnh Thạnh) có 22 thành viên, diện tích ao 
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nuôi 30ha, sản lượng khoảng 08 ngàn tấn/năm. Nuôi cá tra là một nghề rất nhiều 

rủi ro về giá đầu ra rất bấp bênh, đòi hỏi đầu tư rất lớn và vốn vay là chủ yếu. 

Cách làm mới là “hợp tác đầu tư” với Nhà máy chế biến thủy sản trong 

vùng theo hợp đồng: Nhà máy đầu tư theo hình thức cung cấp thức ăn, thuốc thú 

y thủy sản, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Thành viên chỉ đầu tư giai 

đoạn đầu (đến khi cá giống đạt độ dài 10cm), công chăm sóc, giao sản phẩm cho 

công ty theo hợp đồng, phần vượt sản lượng bán theo giá thị trường. 

Cách làm này thành viên HTX không phải đầu tư vốn nhiều, ít rủi ro; thực 

tế cho thấy, trong gần 15 năm qua thành viên và bà con nuôi cá tra trong khu vực 

HTX luôn có lãi, thu nhập khá ổn định, dao động trong khoảng 1.500 đồng/kg - 

2.000 đồng/kg cá, tùy điều kiện của từng thành viên và biến động của thị trường 

nhưng thành viên không bao giờ bị lỗ.  

- Mô hình HTX Khiết Tâm (H.Vĩnh thạnh); thành lập năm 2015 chuyên sản 

xuất lúa giống, lúa hàng hóa: 

 HTX Khiết Tâm (huyện Vĩnh Thạnh) có trên 500 thành viên với diện tích 

sản xuất khoảng 1.200 ha, trong đó có 300 ha chuyên sản xuất lúa giống. HTX đã 

đầu tư và được hỗ trợ từ các Chương trình, Dự án đến nay HTX đã có: Nhà kho, 

sân phơi, máy cày, máy gặt đập, trạm bơm, xe vận chuyển trị giá trên 10 tỷ đồng, 

đủ điều kiện thực hiện các dịch vụ hỗ trợ giống, làm đất, bơm tưới, thu hoạch, sấy 

lúa, bảo quản, tiêu thụ lúa giống, hàng hóa cho thành viên và bà con trong vùng. 

HTX là nơi gắn với hoạt động thử nghiệm “kiểm soát khí thải trong nông nghiệp” 

và mô hình chương trình “1 phải, 5 giảm”; thực hành tiêu chuẩn GlobalGAP.  

Hơn 6 năm thành lập HTX luôn phát huy hiệu quả vai trò cung ứng 8 dịch 

vụ: lúa giống, cày đất, phân bón, gặt đập liên hợp, vận chuyển, sấy lúa, bảo quản 

và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; đây là mô hình HTX kiểu mới tiêu 

biểu của thành phố, nâng cao thu nhập của thành viên và người lao động trong 

khu vực HTX cao hơn khoảng 1,5 lần so với người chưa tham gia thành viên 

HTX.   

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

Mô hình hợp tác xã Nhất Tâm thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị: 

HTX Nhất Tâm (quận Ninh Kiều) là mô hình sản xuất - thương mại, tổ chức 

nuôi các loại thủy sản trên diện tích hơn 300.000m2 mặt nước của thành viên, và 

thành viên liên kết trên địa bàn Cần Thơ và Hậu Giang.  

Cách làm mới của HTX là thuê mặt bằng, đầu tư cơ sở chế biến thủy sản, 

hải sản tươi - đóng gói bao bì, chế biến sản phẩm chín và sản phẩm cấp đông xuất 

khẩu. Sản phẩm chủ lực của HTX Nhất Tâm có trên 70 dạng sản phẩm là cá nước 

ngọt, hải sản, tổng sản lượng bình quân khoảng 1.600 tấn/năm.  

Thị trường tiêu thụ không ngừng được mở rộng, sản phẩm của HTX Nhất 
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Tâm được cung cấp cho hầu hết các hệ thống siêu thị trên cả nước. Ủy thác xuất 

khẩu đi Nhật Bản, Hàn Quốc các loại sản phẩm đông lạnh: cá tra, cá basa, cá rô 

phi. 

Đây là HTX gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ trên trị trường theo 

mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị hàng hóa nông sản, tạo vị trí xứng 

đáng cho người trực tiếp sản xuất, nuôi trồng. 

10. TỈNH LONG AN 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Phước (huyện Châu Thành) thành lập năm 

1999, có 84 thành viên, vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng. Về hoạt động chủ yếu của hợp 

tác xã: Sản xuất cây giống, hợp đồng bao tiêu chanh không hạt. HTX sản xuất 

cung cấp các loại cây giống sạch bệnh (chanh, cam, bưởi, xoài…), hàng năm đưa 

ra thị trường từ 200.000 cây giống các loại. Đặt biệt, HTX ký kết hợp đồng cung 

ứng chanh trái không hạt cho các công ty trong và ngoài nước gồm: Siêu thị Co.op 

Mart Cần Thơ, công ty Sam San Thành phố Hồ Chí Minh, Metro Cần Thơ,...bình 

quân 5 tấn trái/ngày; thu nhập từ cây giống và sản phẩm trái lên đến hàng tỷ đồng 

trên năm mang lại lợi nhuận cao, ổn định cho hợp tác xã và hộ thành viên. 

- Hợp tác xã nuôi thủy sản Đại Thắng (thành phố Ngã Bảy) thành lập năm 

2006, với 22 thành viên, vốn điều lệ là 981 triệu đồng, ngành nghề hoạt động của 

HTX chủ yếu: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các mặt hàng Thủy sản (chủ yếu là 

cá Tra). Từ khi đi vào hoạt động HTX nuôi Thủy sản đã góp phần nâng cao hiệu 

quả sản xuất, đem lại lợi ích thiết cho người dân nuôi cá tra. Trước tiên là được 

hỗ trợ giá các dịch vụ, riêng thức ăn cho cá được hỗ trợ mỗi kg là 350 đồng và 

vận chuyển thức ăn đến tận kho cho thành viên, hộ nuôi cá tra không tính chi phí 

vận chuyển. Kế tiếp là hỗ trợ thành viên nợ từ 7 đến 10 ngày không tính lãi đối 

với các dịch vụ, từ đó góp phần giảm chi phí nuôi cá tra thương phẩm xuống dưới 

20.000 đồng/kg, thấp hơn hộ nuôi bên ngoài từ 2.000- 3.000 đồng/kg, từ đó đã 

góp phần nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, HTX còn đóng góp cho xã hội xóa đói 

giảm nghèo, tiền xây dựng nhà tình thương, cho Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ … 

góp phần giải quyết việc làm cho 150 lao động nông thôn trên địa bàn, mua bảo 

hiểm tai nạn cho 11 bốc vác, hút bùn đáy ao. 

b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

- Hợp tác xã Phước Trung (huyện Châu Thành A) thành lập năm 2002, có 

66 thành viên, vốn điều lệ là 1 tỷ đồng. HTX đã hợp đồng liên kết với Công ty 

lương thực Sông Hậu, Công ty TNHH Đại Dương Xanh bao tiêu lúa cho hộ thành 

viên với diện tích 98 ha và bên ngoài thành viên 202 ha, giá thu mua cao hơn giá 

thị trường 100-200 đồng/kg. Ngoài ra, HTX còn tổ chức sản xuất lúa giống với 

30 ha lúa giống bố trí vụ Đông Xuân và Thu Đông có cung cấp dịch vụ đầu vào, 

hỗ trợ qui trình canh tác, hàng năm cung cấp cho đối tác và thị trường trên 300 

tấn lúa giống các loại, lợi nhuận tăng thêm cho thành viên từ  
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20 - 25%; tổ chức dịch vụ bơm tưới, gặt đập liên hợp, cho thuê kho phục vụ cho 

thành viên, giải quyết việc làm cho lao động trong hợp tác xã. 

- Mô hình liên kết với doanh nghiệp để tạo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu 

của thị trường: (1) HTX trái cây sinh học OCOP, huyện Châu Thành sản xuất theo 

tiêu chuẩn GlobalGAP ký kết hợp đồng cung ứng sản phẩm chanh không hạt, 

bưởi, rau quả các loại cho các công ty trong và ngoài nước gồm: xuất khẩu trực 

tiếp sang Châu Âu, Canada, cung cấp sản phẩm cho hệ thống siêu thị Coopmart, 

Vinmart; (2) HTXNN Phước Trung, huyện Châu Thành A liên kết với Công ty 

Đại Dương Xanh bao tiêu lúa gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Châu Âu; (3) 

HTXNN Thạnh Phước liên kết với Công ty Xa Xa bao tiêu sản phẩm chanh không 

hạt đạt tiêu chuẩn GlobalGAP xuất khẩu sang các nước Trung Đông, Châu Âu…  

11. TỈNH SÓC TRĂNG 

Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn với 

chuỗi giá trị 

Một số Hợp tác xã có tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu: Hợp tác 

xã Nông nghiệp Evergrowth bao tiêu toàn bộ sữa tươi, cung ứng các dịch vụ hỗ 

trợ kỹ thuật chăn nuôi, thú y, thức ăn... cho thành viên, xây dựng nhà máy chế 

biến sữa tươi với công suất 80 tấn sữa/ngày; Hợp tác xã Nông nghiệp Trinh Phú 

và Hợp tác xã nông nghiệp Quyết Thắng đã liên kết với Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu VINA T&T và  Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu xuất 

khẩu sản phẩm vú sữa sang thị trường Mỹ; Hợp tác xã Bưởi Thành Công hợp 

đồng với Công ty TNHH Đại Thuận Thiên và Công ty Cổ Phần Vinagreenco Việt 

Nam xuất khấu bưởi sang thị trường Châu Âu,... 

12. TỈNH BẠC LIÊU 

a. Một số mô hình hợp tác xã nổi bật, điển hình với cách làm mới 

- HTX Artemia Vĩnh Châu - Bạc Liêu (xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu): 

HTX có 17 thành viên, vốn điều lệ 7.050 triệu đồng, vốn hoạt động 17.339 triệu 

đồng. HTX thực hiện liên kết, đỡ đầu cho các HTX cùng ngành nghề khó khăn về 

vốn, thị trường tiêu thụ cùng tham gia với HTX thực hiện cung ứng đầu vào cho 

sản xuất và bao tiêu sản phẩm trứng Artemia cho thành viên. Hiện có 05 HTX 

tham gia liên kết với HTX Artemia Vĩnh Châu - Bạc Liêu trong cung ứng các dịch 

vụ phục vụ sản xuất. Năm 2020, HTX xuất khẩu trứng Artemia đạt hơn 500.000 

USD, tổng doanh thu của HTX 25.328 triệu đồng, lợi nhuận trên 630 triệu đồng. 

- HTX nuôi tôm công nghệ cao Thành Đạt (xã Long Điền, huyện Đông 

Hải): HTX có 30 thành viên, vốn điều lệ 500 triệu đồng, vốn hoạt động 500 triệu 

đồng. HTX thực hiện liên kết với doanh nghiệp để cung ứng con giống, nguyên 

vật liệu đầu vào cho sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho thành viên theo mô hình 

nuôi tôm công nghệ cao. Năm 2020, HTX liên kết tiêu thụ được hơn 1.000 tấn 

tôm thương phẩm cho thành viên, tổng doanh thu của HTX 1.115 triệu đồng, lợi 

nhuận trên 1.085 triệu đồng. 
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b. Một số mô hình hợp tác xã thành công theo phương thức sản xuất gắn 

với chuỗi giá trị 

- HTX Vĩnh Cường (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình): HTX có 485 thành 

viên, vốn điều lệ 5.054 triệu đồng, vốn hoạt động 17.339 triệu đồng. HTX thực 

hiện liên kết bao tiêu theo chuỗi khép kín cho thành viên và các hộ dân trong vùng 

trên 4.000 ha (trong tỉnh trên 3.000 ha và ngoài tỉnh 1.000 ha) đất trồng lúa, thực 

hiện các dịch vụ từ cung ứng nguyên vật liệu đầu vào đến khâu thu hoạch và tiêu 

thụ sản phẩm lúa, đã giúp cho thành viên và Nhân dân có nhiều thuận lợi hơn 

trong sản xuất và tiêu thụ. Năm 2020, tổng doanh thu của HTX đạt trên 13.012 

triệu đồng, lợi nhuận trên 3.602 triệu đồng. 

- HTX Hòa Bình (xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình): HTX có 100 thành viên, 

vốn điều lệ 2.000 triệu đồng, vốn hoạt động 2.000 triệu đồng. HTX thực hiện liên 

kết với các HTX trong tỉnh để cung ứng đầu vào và tiêu thụ sản phẩm lúa đầu ra 

cho thành viên và nhân dân trong khu vực, diện tích hơn 300 ha. Năm 2020, tổng 

doanh thu của HTX đạt trên 4.300 triệu đồng, lợi nhuận trên 620 triệu đồng./. 



Thực hiện
So sánh với thời 
điểm 31/12/2001 

(%)
Ước thực hiện

So sánh với thời 
điểm 31/12/2001 

(%)

I HỢP TÁC XÃ
1 Tổng số  hợp tác xã HTX                10.922                 17.570 61%                27.342 150%

Trong đó:

Số hợp tác xã thành lập mới HTX                     708                   1.620 129%                  2.476 250%

Số hợp tác xã giải thể HTX                     313                      904 189%                     756 142%
2 Số hợp tác xã hoạt động hiệu quả HTX                  4.079                   7.643 87%                14.295 250%
3 Tổng số thành viên hợp tác xã Thành viên           5.226.397            7.403.493 42%           5.692.000 9%

Trong đó:

Số thành viên mới Thành viên                44.720               273.120 511%                68.170 52%

Số thành viên là cá nhân Thành viên           1.200.460            2.490.992 108%           1.565.129 30%

Số thành viên là đại diện hộ gia đình Thành viên           2.032.983            2.881.744 42%           3.014.256 48%

Số thành viên là pháp nhân Thành viên                     813                   1.368 68%                  2.504 208%

4
Tổng số lao động thường xuyên trong 
hợp tác xã

Người              528.307               708.460 34%           1.078.000 104%

Trong đó:

Số lao động thường xuyên mới Người                29.244                 40.514 39%                68.917 136%

Số lao động là thành viên hợp tác xã Người              232.216               334.641 44%              603.248 160%
5 Tổng vốn hoạt động của hợp tác xã Tr đồng      7.208.161,14     34.638.875,11 381%    95.317.645,60 1222%
6 Tổng giá trị tài sản hợp tác xã Tr đồng      5.813.810,08     20.943.589,48 260%    76.425.135,30 1215%

Phụ lục V
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2001-2021

Thời điểm 31/12/2021

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Thời điểm 
31/12/2001

Thời điểm 31/12/2011

(Ban hành kèm theo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT)



Thực hiện
So sánh với thời 
điểm 31/12/2001 

(%)
Ước thực hiện

So sánh với thời 
điểm 31/12/2001 

(%)

Thời điểm 31/12/2021

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Thời điểm 
31/12/2001

Thời điểm 31/12/2011

7 Doanh thu bình quân một hợp tác xã Tr đồng/năm             1.013,37              4.399,66 334%             2.657,00 162%
Trong đó:

Doanh thu của HTX với thành viên Tr đồng/năm             1.039,34                 670,41 -35%             1.765,00 70%
8 Lãi bình quân một hợp tác xã Tr đồng/năm                  92,05                 146,17 59%                215,65 134%

9
Thu nhập bình quân của lao động 
thường xuyên trong hợp tác xã

Tr đồng/năm                    8,06                   20,00 148%                  51,67 541%

10 Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã Người                39.438                 64.708 64%              109.307 177%

Trong đó:

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo 
đạt trình độ sơ, trung cấp

Người                10.989                 24.508 123%                53.237 384%

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo 
đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên

Người                  2.761                   8.975 225%                24.887 801%

11 Số cán bộ HTX được đóng BHXH Người                  2.711                   9.804 262%                19.414 616%

II LIÊN HIỆP HTX
1 Tổng số liên hiệp hợp tác xã LH HTX                       11                        44 300%                     103 836%

Trong đó:

Số liên hiệp HTX thành lập mới LH HTX                         3                        13 333%                       14 367%

Số liên hiệp HTX giải thể LH HTX                         1                          2 100%                         9 800%
2 Số liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả LH HTX                         4                        14 250%                       52 1200%
3 Tổng số hợp tác xã thành viên HTX                       24                      306 1175%                     668 2683%

4 Tổng số lao động trong liên hiệp HTX Người                       70                   1.472 2003%                17.928 25511%

5
Tổng vốn hoạt động của liên hiệp hợp 
tác xã

Tr đồng             1.577,00          180.263,00 11331%         674.729,22 42686%



Thực hiện
So sánh với thời 
điểm 31/12/2001 

(%)
Ước thực hiện

So sánh với thời 
điểm 31/12/2001 

(%)

Thời điểm 31/12/2021

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính
Thời điểm 
31/12/2001

Thời điểm 31/12/2011

6 Tổng giá trị tài sản liên hiệp hợp tác xã Tr đồng            18.469,00         188.313,00 

7
Doanh thu bình quân một liên hiệp hợp 
tác xã

Tr đồng/năm                  27,27                 221,91 714%             1.507,00 5426%

8 Lãi bình quân một liên hiệp hợp tác xã Tr đồng/năm                    9,09                   39,75 337%                128,07 1309%

III TỔ HỢP TÁC
1 Tổng số tổ hợp tác THT                93.800               118.220 26%                69.294 -26%
2 Tổng số thành viên Thành viên           1.208.292            1.648.416 36%           1.097.700 -9%
3 Doanh thu bình quân một tổ hợp tác Tr đồng/năm                  45,22                 162,07 258%                294,85 552%
4 Lãi bình quân một tổ hợp tác Tr đồng/năm                    7,24                   13,24 83%                  49,00 577%



 Thực hiện 
 So sánh với thời 
điểm 31/12/2001 

(%) 
 Ước thực hiện 

 So sánh với thời 
điểm 31/12/2001 

(%) 

I HỢP TÁC XÃ
Tổng số HTX HTX        10.922               17.570 61% 27.342 150%
Trong đó:

1 HTX nông nghiệp HTX          5.758                 9.708 69% 18.327 218%
2 HTX phi nông nghiệp HTX          5.164                 7.862 52% 9.015 75%
II LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Tổng số LH HTX LHHTX               11                      44 300%                   103 836%
Chia ra:

1 LH HTX nông nghiệp LHHTX                 2                      14 600%                     79 3850%
2 LH HTX phi nông nghiệp                 9                      30 233%                     24 167%

III TỔ HỢP TÁC
Tổng số THT THT        93.800             118.220 26%              69.294 -26%
Chia ra:

1 THT nông nghiệp THT        72.048               71.887 0%              34.871 -52%
2 THT phi nông nghiệp THT        21.752               46.333 113%              34.423 58%

Phụ lục VI
SỐ LƯỢNG HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC PHÂN LOẠI THEO NGÀNH NGHỀ

STT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính
 Thời điểm 
31/12/2001 

 Thời điểm 31/12/2011  Thời điểm 31/12/2021 

(Ban hành kèm theo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW 
về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT)
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Phụ lục VII 

KHUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT MỚI 

(Ban hành kèm theo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục 

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT) 

A. TÊN NGHỊ QUYẾT 

 Đề xuất lựa chọn 01 trong số các tên gọi sau hoặc đề xuất tên gọi khác: 

1. Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh 

tế tập thể (sử dụng tên của Nghị quyết 13-NQ/TW). 

2. Nghị quyết về Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức 

kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích 

của các thành viên, nâng cao khả năng huy động nguồn lực. (trích theo Văn 

kiện Đại hội XIII). 

3. Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh 

tế tập thể gắn với phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của các thành 

viên, nâng cao khả năng huy động nguồn lực. (kết hợp 2 phương án trên). 

4. Tên gọi khác:… 

B. KẾT CẤU CỦA NGHỊ QUYẾT 

Tham khảo kết cấu của 11 Nghị quyết1 gần đây nhất được BCH Trung ương 

Đảng ban hành, kết cấu phổ biến của Nghị quyết bao gồm 4 phần chính: 

 1. Tình hình và nguyên nhân 

 2. Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu 

 3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

 4. Tổ chức thực hiện 

                                                
1 Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị 

quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải 

cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng 

vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, 

đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần 

thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Nghị quyết số 20-

NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công 

tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 

25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 12-NQ/TW 

ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới 

và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị 

quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển 

kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
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C. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã, coi 

đó là động lực để phát triển bền vững đất nước, là nền tảng của nền kinh tế quốc 

dân, là thành phần kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của các thành viên, giảm sự phân hóa trong xã hội, với 

mục tiêu hướng tới là xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm làm cho “dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. 

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể có 

những chuyển biến tích cực. Nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân 

dân về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được cải thiện. Hệ thống pháp luật, cơ 

chế, chính sách được quan tâm xây dựng, hoàn thiện. Hợp tác xã đã cơ bản hoàn 

thành việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật. Số lượng liên hiệp hợp tác xã, 

hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới tăng đáng kể. Nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã mới được thành lập, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình 

độ, hỗ trợ tốt hơn cho kinh tế thành viên, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên 

cho người lao động. Tổ hợp tác với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nội dung hoạt động 

đơn giản nhưng thiết thực, đáp ứng được nhu cầu liên kết linh hoạt và mang tính 

ngắn hạn của người dân. Liên kết giữa các hợp tác xã với nhau và với các tổ chức 

kinh tế khác bước đầu có sự phát triển. Khu vực kinh tế tập thể đã khắc phục được 

một phần tình trạng yếu kém kéo dài, từng bước đổi mới gắn với cơ chế thị trường, 

bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn 

định chính trị ở cơ sở và sự phát triển kinh tế của thành viên. 

Tuy vậy, khu vực kinh tế tập thể của nước ta đến nay vẫn chưa phát triển 

như yêu cầu đặt ra. Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn 

nhiều khó khăn. Tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng đóng góp vào GDP cả nước của khu 

vực kinh tế tập thể trong nền kinh tế còn thấp và có xu hướng giảm dần. Hợp tác 

xã phát triển không đồng đều giữa các vùng, miền, giữa khu vực nông nghiệp và 

phi nông nghiệp. Số lượng hợp tác xã tuy tăng, nhưng số lượng thành viên có xu 

hướng giảm, thành viên tham gia vào hoạt động của hợp tác xã còn hình thức, 

chưa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp tác xã. Năng lực nội 

tại của hợp tác xã yếu, hiệu quả hoạt động chưa cao. Phần lớn tổ hợp tác, hợp tác 

xã có quy mô nhỏ, vốn ít, phạm vi hoạt động hẹp, lợi ích mang lại cho thành viên 

thấp; tính liên kết trong nội bộ hợp tác xã còn rất yếu; các hoạt động liên doanh, 

liên kết giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các tổ chức kinh tế khác chưa 

phổ biến. Số lượng liên hiệp hợp tác xã ít, tổ hợp tác tổ chức và hoạt động thiếu 

ổn định; nhiều hợp tác xã chuyển đổi mang tính hình thức, chưa thực sự có chuyển 

biến về chất. 

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ 

quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của nhiều cấp ủy, tổ 
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chức đảng, chính quyền, đảng viên và người dân về bản chất, vị trí, vai trò của 

khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, bị chi phối, ảnh 

hưởng bởi định kiến về mô hình hợp tác xã kiểu cũ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của 

nhiều cấp ủy đảng, chính quyền còn hình thức, chưa thực sự quan tâm, thậm chí 

còn hoài nghi về sự thành công của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Công tác hướng 

dẫn, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn 

chậm, hiệu quả chưa cao. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho kinh tế tập thể tuy nhiều 

nhưng dàn trải, phân tán, thiếu nguồn lực thực hiện. Bộ máy quản lý nhà nước về 

kinh tế tập thể chưa được kiện toàn. Công tác quản lý nhà nước ở một số nơi còn 

buông lỏng hoặc can thiệp quá sâu, không đúng đối với tổ chức, hoạt động của 

hợp tác xã. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật chưa thường xuyên. 

Chưa thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, chế độ kế toán, kiểm toán. Việc 

tổng kết lý luận, pháp luật về hợp tác xã chưa kịp thời. Đội ngũ cán bộ về hợp tác 

xã còn yếu, chưa được đào tạo chuyên sâu về kinh tế tập thể. Tâm lý xã hội nói 

chung còn rất e ngại đối với kinh tế tập thể, thành viên hợp tác xã về cơ bản vẫn 

còn tâm lý ỷ lại, dựa dẫm lẫn nhau hoặc trông chờ trợ cấp của nhà nước. 

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU 

1. Quan điểm chỉ đạo 

- Nâng cao vai trò của KTTT, mà nòng cốt là HTX trong phát triển kinh tế-

xã hội địa phương và đất nước: xác định phát triển KTTT là thể chế không thể 

thiếu được để phát triển đất nước hài hoà về tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã 

hội, văn hoá, là tất yếu đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh 

tế tư nhân, cá thể, đáp ứng các nhu cầu phong phú của đời sống cộng đồng theo 

các nguyên tắc KTTT; xây dựng và phát triển KTTT thực sự là một tổ chức tự 

nguyện của thành viên, dựa trên nền tảng thành viên, mang lại lợi ích kinh tế thiết 

thực cho thành viên, một mặt khuyến khích hợp tác giữa thành viên theo tinh thần 

đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển, phát huy cao vai trò cá nhân của 

thành viên, kinh tế hộ thành viên; KTTT và kinh tế thành viên là hai thể chế độc 

lập, nhưng gắn kết với nhau, cùng phát triển. Với chức năng cung cấp dịch vụ 

phục vụ đời sống thành viên, đời sống cộng đồng, KTTT có vai trò xã hội quan 

trọng trong việc góp phần cải thiện đời sống thành viên và gắn kết các thành viên 

thành cộng đồng chặt chẽ toàn diện về các mặt trong đời sống xã hội. 

- Phát triển KTTT có ý nghĩa về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, trật 

tự xã hội, nhất là ở nông thôn: Phát triển KTTT phải dựa trên nội lực của tổ chức 

là chính, nhà nước hỗ trợ về mặt thể chế, cơ chế chính sách và một phần ngân 

sách nhằm tạo điều kiện cho KTTT phát triển; Nhà nước đóng vai trò quan trọng 

trong việc phát triển KTTT thông qua tạo khung khổ pháp luật, ban hành chính 

sách hỗ trợ KTTT, đảm bảo KTTT thực hiện được tốt các mục tiêu kinh tế, chính 

trị và xã hội quan trọng của mình; vận dụng tốt chính sách của Trung ương, gắn 

với yêu cầu thực tiễn tại địa phương và ưu tiên bố trí nguồn lực của địa phương 

để hỗ trợ tích cực cho khu vực KTTT phát triển khai thác được tiềm năng, thế 

mạnh sẵn có ở các địa phương, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm 
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nghèo bền vững, bảo vệ môi trường nông thôn, giữ vững an ninh chính trị - trật tự 

an toàn xã hội... 

- Khuyến khích phát triển KTTT nhanh và bền vững với nhiều hình thức 

liên kết, hợp tác đa dạng và phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, tổ chức tham 

gia, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng 

địa phương. Phát triển KTTT phải đi từ thấp đến cao, trên cơ sở tự nguyện của 

các thành viên; các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ, động viên, 

khuyến khích khi các thành viên đã có đủ điều kiện hình thành tổ chức KTTT, 

không nóng vội, không chạy theo số lượng, không chạy theo thành tích, nhưng 

không được buông lỏng nhiệm vụ quản lý. Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước 

không mang tính bao cấp, mà chỉ mang tính “bà đỡ”, tạo đà cho KTTT tự phát 

triển. Nhà nước tăng cường đầu tư, hỗ trợ để KTTT ứng dụng nhanh các thành 

tựu khoa học công nghệ, tiếp cận nhanh các nguồn lực sản xuất, đa dang hóa các 

hình thức liên kết hợp tác, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; tạo 

điều kiện cho kinh tế hộ phát triển có hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp, công 

nghiệp, dịch vụ; đẩy nhanh quá trình hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế 

biến, tiêu thụ; bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia. 

- Phát triển KTTT phải phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết. Khuyến khích xây 

dựng và phát triển mô hình KTTT nhanh và bền vững; phát huy hiệu quả trong 

việc thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; phát triển thành 

viên thông qua thu hút ngày càng nhiều nhân dân, hộ kinh tế cá thể và tổ chức 

tham gia KTTT. Vận động thành viên góp thêm vốn, mở rộng liên doanh, liên kết 

giữa các THT, HTX, LHHTX với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; 

Ưu tiên phát triển tổ chức KTTT gắn với chuỗi giá trị, tăng trưởng xanh, phát triển 

bền vững và có tác động lớn với thành viên, cộng đồng. 

- Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT là nhiệm vụ của cả 

hệ thống chính trị. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo 

và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; cơ quan quản lý nhà nước đóng vai 

trò quan trọng trong việc phát triển KTTT thông qua việc tham mưu giúp Đảng, 

Nhà nước ban hành, cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ, đảm bảo thực hiện tốt các 

mục tiêu kinh tế, chính trị và xã hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn 

thể, hệ thống Liên minh HTX phối hợp chặt chẽ trong tổ chức triển khai thực hiện 

các nội dung phát triển KTTT. 

2. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển KTTT năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan 

trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng 

bản chất, các giá trị và nguyên tắc của KTTT, thu hút nông dân, hộ kinh tế cá thể, 

cá nhân và nhiều tổ chức tham gia KTTT, HTX; không ngừng nâng cao thu nhập 

và chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội cho các thành viên, cùng chia 

sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, tham gia mạnh mẽ vào sự nghiệp 
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công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã 

hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước. 

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT, nhất 

là đối với HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp; củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình 

KTTT trên cả nước; đảm bảo các tổ chức KTTT ngày càng phát triển bền vững, 

đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh, chính trị, đặc biệt là vùng nông thôn; gắn 

phát triển KTTT với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ các HTX xây dựng và thực hiện mô hình 

liên kết chuỗi ở các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tạo điều kiện hỗ trợ cho HTX 

liên kết với nhau và liên kết với các thành phần kinh tế khác; hỗ trợ HTX mở rộng 

quy mô sản xuất kinh doanh, liên kết, hợp tác, sáp nhập thành HTX quy mô lớn; 

tập trung xây dựng một số mô hình điển hình tiên tiến, hiện đại để tạo điều kiện 

cho việc phổ biến, nhân rộng.  

3. Mục tiêu cụ thể 

a) Về mục tiêu đến năm 2030 

- Về số lượng: Thành lập mới hằng năm ít nhất 2.000 HTX, 25 LH HTX và 

4.000 THT có đăng ký hoạt động. Đến năm 2030, thu hút khoảng 15% dân số 

tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, tỷ trọng đóng góp trong GDP của KTTT 

(gồm THT, HTX, LHHTX, liên đoàn HTX… và thành viên của các tổ chức này) 

trên 20%. 

- Về chất lượng: Đảm bảo trên 90% Quỹ Tín dụng nhân dân hoạt động an 

toàn, hiệu quả, nợ xấu dưới mức quy định; trên 85% HTX lĩnh vực phi nông 

nghiệp hoạt động hiệu quả; trên 80% số HTX lĩnh vực nông nghiệp hoạt động 

hiệu quả, có tích lũy, trong đó có ít nhất 60% HTX nông nghiệp liên kết với doanh 

nghiệp theo chuỗi giá trị. Không còn HTX khó khăn, vướng mắc trong giải thể. 

Có khoảng 10.000 HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp; phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết 

sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh tham gia vào các 

chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài. 

b) Về tầm nhìn đến năm 2045 

- Về số lượng: Tiếp tục duy trì ổn định số lượng HTX, LHHTX, THT đã 

có, mở rộng quy mô của các tổ chức KTTT. Đến năm 2045, thu hút tối thiểu 30% 

dân số tham gia các tổ chức KTTT, tỷ trọng đóng góp trong GDP của KTTT (gồm 

THT, HTX, LHHTX, liên đoàn HTX… và thành viên của các tổ chức này) trên 

30%. 

- Về chất lượng: Nâng cấp quy mô hoạt động của HTX, LH HTX, bảo đảm 

chất lượng hoạt động ngang tầm phong trào HTX các nước trong khu vực và trên 

thế giới. Các HTX đều áp dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất kinh doanh 

dịch vụ; 95% Quỹ TDND hoạt động an toàn, hiệu quả, nợ xấu dưới mức quy định; 

95% HTX lĩnh vực phi nông nghiệp hoạt động hiệu quả; 90% số HTX lĩnh vực 
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nông nghiệp hoạt động có lãi, có tích lũy, trong đó có 85% số HTX tham gia các 

chuỗi liên kết. Tổng kết, đánh giá và đẩy mạnh phát triển mô hình liên đoàn HTX, 

mô hình doanh nghiệp của HTX hoạt động trong lòng HTX. 

Có ít nhất 01 LH HTX hoặc Liên đoàn HTX nằm trong top 300 HTX lớn 

nhất toàn cầu do ICA công nhận. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Nhận thức đúng bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Nhận thức rõ phát triển kinh tế tập thể là yêu cầu và xu thế tất yếu khách 

quan trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

ở nước ta. Kinh tế tập thể là hình thức liên kết tự nguyện của các cá nhân, pháp 

nhân nhằm kết hợp sức mạnh tập thể với sức mạnh của từng thành viên để giải 

quyết có hiệu quả hơn những vấn đề trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.  

Phát triển kinh tế tập thể theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, cụ 

thể như sau: 

- Phát triển kinh tế tập thể không phải chỉ để giúp những người sản xuất 

nhỏ, hợp lại với nhau để tạo thành sức mạnh, có đủ sức cạnh tranh, chống lại sự 

chèn ép của các doanh nghiệp lớn, mà về lâu dài, Đảng và Nhà nước coi kinh tế 

tập thể là bộ phận quan trọng cùng với kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng 

của nền kinh tế quốc dân, đó cũng là nền tảng chính trị - xã hội của đất nước để 

đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

- Phát triển kinh tế tập thể ở nước ta không chỉ nhằm mục tiêu kinh tế, mà 

còn có mục tiêu văn hóa, xã hội. Hợp tác với nhau để giúp nhau, tạo được sức 

mạnh trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập, khắc 

phục những khuyết tật của kinh tế thị trường, thực hiện việc làm giàu chính đáng 

đi đôi với xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội. Các tổ chức 

kinh tế hợp tác không chỉ thực hiện các chức năng về kinh tế mà về lâu dài còn 

thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn, tuy không làm thay chức năng xã hội 

của các tổ chức khác. Kinh tế tập thể là cơ sở để đưa thói quen hợp tác trở thành 

văn hóa, bản sắc trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam, khơi dậy ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Nhà nước thực hiện các chính 

sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho cộng đồng dân cư thông qua các tổ 

chức kinh tế hợp tác. 

 - Kinh tế tập thể ở nước ta phát triển với nhiều hình thức tổ chức kinh tế 

hợp tác đa dạng, từ thấp đến cao, nhiều cấp độ phù hợp với với trình độ của lực 

lượng sản xuất, nhu cầu và nguyện vọng của thành viên. Có hợp tác một khâu, có 

hợp tác nhiều khâu, có hợp tác giản đơn (không hình thành pháp nhân), có hợp 

tác chặt chẽ (hình thành pháp nhân); có hợp tác vừa góp vốn, góp sức; có hợp tác 

góp vốn, không góp sức; có hợp tác sản xuất tập trung, hoặc hợp tác chỉ cung cấp 

dịch vụ cho thành viên; có hợp tác trên phạm vi địa bàn hẹp, hoặc không giới hạn 
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địa bàn hoạt động với quy mô to, nhỏ khác nhau, phù hợp với yêu cầu điều kiện 

của từng ngành, từng vùng khác nhau… 

2. Bổ sung, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ 

trợ phát triển kinh tế tập thể, các tổ chức kinh tế hợp tác 

Nhà nước tạo điều kiện, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, các hình 

thức tổ chức kinh tế hợp tác trong tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế, xã hội 

trên cơ sở nhu cầu và tự nguyện của thành viên tham gia. Nhà nước quản lý các 

tổ chức kinh tế hợp tác thông qua luật pháp và cơ chế, chính sách, không can thiệp 

trực tiếp vào quá trình hoạt động của các tổ chức kinh tế hợp tác. 

Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã theo hướng: mở rộng phạm vi, đối tượng 

điều chỉnh bảo đảm bao quát đầy đủ các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác (tổ hợp 

tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã...) đang hoạt động ở nước ta; giảm thiểu tối 

đa thủ tục thành lập, đăng ký; hoàn thiện các quy định về bản chất và nguyên tắc 

tổ chức, hoạt động; các quy định về phát triển thành viên, mở rộng thị trường, 

nâng cao khả năng thu hút vốn; các quy định về tăng tích lũy tài sản và quỹ không 

chia; các quy định về quản lý, điều hành của tổ chức kinh tế hợp tác; đồng thời có 

các quy định về nâng cao tính minh bạch trong quản trị, điều hành tạo niềm tin 

cho thành viên khi tham gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác. 

Sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể theo 

hướng coi các tổ chức kinh tế hợp tác là chủ thể phù hợp kết hợp giữa đóng góp 

của người dân (thông qua thành viên của tổ chức kinh tế hợp tác) và sự hỗ trợ của 

nhà nước, là phương thức để nhà nước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, 

văn hóa, xã hội tại địa bàn một cách minh bạch, hiệu quả. Các tổ chức kinh tế hợp 

tác, đặc biệt là những tổ chức thu hút đông đảo cộng đồng dân cư sinh sống và 

hoạt động trên địa bàn làm thành viên, thay mặt cộng đồng dân cư tiếp nhận sự 

hỗ trợ của nhà nước, có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả hỗ trợ của nhà 

nước cho cộng đồng dân cư theo đúng mục tiêu do nhà nước đặt ra, được cộng 

đồng dân cư giám sát và quản lý một cách dân chủ. Cần tách bạch rõ nhiệm vụ 

chính trị - xã hội do Nhà nước đặt hàng với hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ 

chức kinh tế hợp tác. Tổ chức kinh tế hợp tác tham gia thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, xã hội theo cơ chế Nhà nước đặt hàng – tổ chức kinh tế hợp tác thực hiện, xác 

định rõ giá thành, chi phí thực hiện, trách nhiệm và quyền lợi của các bên. Chính 

quyền các cấp tuyệt đối không lợi dụng hỗ trợ của nhà nước để can thiệp vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh của tổ chức kinh tế hợp tác. 

Để các tổ chức kinh tế hợp tác tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho cộng đồng thành viên, nhà nước 

có một số chính sách cụ thể như sau: 

a) Chính sách phát triển nguồn nhân lực kinh tế tập thể: 

- Nghiên cứu đưa chương trình đào tạo về kinh tế tập thể vào một số trường 

đại học, một số cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các thành phố lớn; hằng năm 

dành chỉ tiêu cử cán bộ trẻ đi đào tạo chính quy về kinh tế tập thể tại một số quốc 

gia có phong trào hợp tác xã phát triển mạnh và có cơ sở đào tạo tốt; đưa nội dung 
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kinh tế tập thể giảng dạy chính thức tại các lớp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng 

quản lý nhà nước cho cán bộ công chức. 

- Quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh các cán bộ chủ chốt của các tổ chức 

kinh tế hợp tác, như Chủ tịch hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám 

đốc, Giám đốc, Kế toán trưởng, Tổ trưởng Tổ hợp tác ... và quy định lộ trình phải 

chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt từ đó có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ 

cán bộ này; hỗ trợ toàn bộ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với các cán bộ quản lý 

chưa đạt tiêu chuẩn chức danh vị trí đang đảm nhiệm. 

- Khuyến khích thu hút cán bộ quản lý và khoa học về công tác tại các tổ 

chức kinh tế hợp tác, nhà nước hỗ trợ trả lương cho cán bộ quản lý và khoa học 

được đào tạo chính quy tại các trường đại học kinh tế - kỹ thuật, được đại hội 

thành viên nhất trí nhận về công tác tại các tổ chức kinh tế hợp tác. 

b) Chính sách đất đai: 

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế hợp tác 

tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất, kinh doanh; đặc biệt trong lĩnh vực nông 

nghiệp để hình thành chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, 

ngư nghiệp tập trung quy mô lớn. 

- Hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp, 

trong đó tính đến chỉ tiêu sử dụng đất để bố trí quỹ đất cụ thể đáp ứng cho việc 

cho thuế đất đối với các tổ chức kinh tế hợp tác. Ưu đãi về giá và thời gian cho 

thuê đất với đối với các tổ chức kinh tế hợp tác chuyển đổi và thành lập mới mà 

trước đó chưa được hỗ trợ về đất.  

c) Chính sách tài chính: 

- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập phát sinh từ giao dịch 

giữa tổ chức kinh tế hợp tác và thành viên; ưu đãi thuế đối với phần thu nhập trích 

lập vào quỹ không chia phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng thành viên. 

- Hỗ trợ phí kiểm toán đối với các tổ chức kinh tế hợp tác. 

d) Chính sách tín dụng: 

- Các tổ chức kinh tế hợp tác được vay vốn bình đẳng như các tổ chức kinh 

tế khác, được thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay để vay vốn ngân hàng, 

được vay vốn bằng tín chấp và vay theo dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

- Nâng cao và phát huy vai trò của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong 

trong việc hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi 

suất sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư. 

- Hướng dẫn thực hiện hoạt động tín dụng nội bộ tại các tổ chức kinh tế hợp 

tác có đủ điều kiện. 
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đ) Chính sách khoa học - công nghệ: 

- Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý và 

khoa học - kỹ thuật cho các tổ chức kinh tế hợp tác trên cơ sở nhu cầu và theo hợp 

đồng được kí kết với cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn. 

- Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ dịch vụ chuyển giao thành 

tựu khoa học và công nghệ mới cho tổ chức kinh tế hợp tác; hướng dẫn việc các 

tổ chức kinh tế hợp tác có dự án ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ 

được vay vốn trung và dài hạn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, 

Quỹ Phát triển khoa học công nghệ của các bộ, ngành, địa phương. 

e) Chính sách hỗ trợ về thông tin kinh tế, kỹ năng tiếp thị và nghiên 

cứu thị trường 

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát thị trường; 

xây dựng, đăng ký thương hiệu; đăng ký sản phẩm thương mại; tham gia hội chợ, 

triển lãm ở trong và ngoài nước; xây dựng cơ sở hạ tầng xúc tiến thương mại; xây 

dựng và ứng dụng thương mại điện tử, sàn giao dịch. 

g) Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

Tổ chức kinh tế hợp tác được hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục lợi ích chung 

của cộng đồng thành viên hoặc là nơi tiếp nhận/triển khai các dự án đầu tư cơ sở 

hạ tầng của Nhà nước vì mục tiêu phát triển cộng đồng dân cư. Tổ chức kinh tế 

hợp tác có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng các công trình được Nhà nước bàn giao 

và không ngừng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng được nhà nước hỗ trợ hoặc 

chuyển giao; giúp cộng đồng quản lý và khai thác hiệu quả các công trình được 

xây dựng trên cơ sở nguồn vốn đầu tư của nhà nước, kết hợp với sự đóng góp của 

cộng đồng thành viên. 

h) Chính sách bảo hiểm xã hội 

Thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với thành viên của các tổ chức kinh 

tế hợp tác và người lao động làm việc theo hợp đồng, hưởng tiền lương, tiền công 

quy định; các thành viên khác không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tạo 

điều kiện để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo nhu cầu. 

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức 

kinh tế hợp tác 

a) Giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng của kinh tế tập thể 

- Tập trung giải quyết dứt điểm nợ tồn đọng kéo dài trong hợp tác xã (nợ 

nhà nước, nợ ngân hàng, nợ các tổ chức kinh tế khác, nợ thành viên, thành viên 

nợ hợp tác xã...) 

- Giải quyết rõ ràng, minh bạch các quan hệ về tài sản của hợp tác xã cũ, 

đặc biệt là những tài sản liên quan đến đất đai. 
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b) Củng cố và đổi mới các tổ chức kinh tế hợp tác hiện có: 

 - Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác 

xã: Nhà nước hỗ trợ, hướng dẫn hợp tác xã giải quyết các tồn tại, khó khăn cản 

trở hợp tác xã phát triển như vốn, tài sản...; đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý, 

chú trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn các 

nhu cầu của thành viên theo các mô hình đa dạng; thực hiện hợp nhất, sáp nhập 

các hợp tác xã theo nhu cầu, nguyện vọng của thành viên thành hợp tác xã mới có 

quy mô lớn hơn cả về số lượng thành viên, vốn điều lệ và năng lực hoạt động. 

 - Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa chuyển đổi: 

 Trường hợp vì lý do khách quan như: chưa giải quyết xong tài sản , vốn 

quỹ, công nợ, hoặc vì lý do tổ chức cán bộ... mà chưa chuyển đổi được thì chính 

quyền địa phương hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết dứt điểm để hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã tiến hành chuyển đổi, đăng ký theo Luật. 

 Trường hợp không đủ điều kiện chuyển đổi thì xem xét cho giải thể, không 

để hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tồn tại hình thức, không có tác dụng đối với 

phát triển kinh tế thành viên; mặt khác làm cản trở việc hình thành các tổ chức 

kinh tế hợp tác mới. Chính quyền địa phương hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã tiến hành các thủ tục giải thể như kiểm kê, xử lý tài sản, giải quyết công nợ,… 

 - Đối với tổ hợp tác: nhà nước hỗ trợ tổ hợp tác trong việc tổ chức quản lý 

hoạt động, xử lý các tranh chấp trong nội bộ và giữa tổ hợp tác với các tổ chức 

kinh tế khác; khắc phục các hạn chế như không có điều lệ, quan hệ hợp tác lỏng 

lẻo, quy mô nhỏ, khả năng đáp ứng các yêu cầu dịch vụ cho thành viên... khuyến 

khích phát triển thành hợp tác xã. 

c) Mở rộng và hình thành các tổ chức kinh tế hợp tác mới: 

- Tổ chức kinh tế hợp tác là tổ chức kinh tế của những cá nhân, pháp nhân 

có nhu cầu, tự nguyện lập ra và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình 

theo quy định của pháp luật. Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào các hoạt 

động của tổ chức kinh tế hợp tác mà chỉ quản lý thông qua pháp luật và chính 

sách. Nhà nước tôn trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bản thân các tổ chức 

kinh tế hợp tác tránh tình trạng các tổ chức này hoạt động một cách thụ động, phụ 

thuộc vào sự chỉ đạo, lãnh đạo và sự hỗ trợ của Nhà nước, của các cấp chính 

quyền. 

- Tổ chức kinh tế hợp tác khi thành lập phải có điều lệ riêng, có phương án 

sản xuất kinh doanh rõ ràng. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đăng ký tại cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để được xác nhận có tư cách pháp nhân, tổ hợp tác 

phải chứng thực hợp đồng hợp tác tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các tổ 

chức kinh tế hợp tác hoạt động bình đẳng với các tổ chức kinh tế khác. 

 - Tổ chức kinh tế hợp tác được thành lập và giải thể (tự nguyện hoặc bắt 

buộc khi vi phạm pháp luật) dựa trên nhu cầu của thành viên phải được coi là hiện 

tượng bình thường, không nên quan niệm đã thành lập là tồn tại vĩnh viễn. Tổ 

chức kinh tế hợp tác được lập ra không bị giới hạn về địa giới hành chính, quy 
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mô, trình độ; một cá nhân, pháp nhân có thể là thành viên của nhiều tổ chức kinh 

tế hợp tác (nếu điều lệ tổ chức không quy định khác) và có quyền rút khỏi tổ chức 

kinh tế hợp tác theo điều lệ. 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác phải dựa trên số 

lượng thành viên tham gia tổ chức và lợi ích tổ chức mang lại cho thành viên, 

mang lại cho cộng đồng xã hội; đánh giá toàn diện về mặt kinh tế - chính trị - xã 

hội. Đóng góp về mặt kinh tế của kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân bao 

gồm đóng góp của các tổ chức kinh tế hợp tác (tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã) và đóng góp của các thành viên (cá nhân, pháp nhân) trong tổ chức 

kinh tế hợp tác. Đóng góp về mặt xã hội của kinh tế tập thể thể hiện ở số lượng 

thành viên; số lượng việc làm, thu nhập bình quân của thành viên, lao động trong 

tổ chức…. 

- Phát huy tinh thần dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

thành viên trong các tổ chức kinh tế hợp tác; kết hợp động lực kinh tế với động 

lực tinh thần, khơi dậy phong trào quần chúng nhân dân tham gia kinh tế hợp tác. 

Khuyến khích việc mở rộng thành viên, đa dạng hóa các loại thành viên trong tổ 

chức kinh tế hợp tác tùy theo nhu cầu, khả năng đóng góp và mức độ tham gia. 

Thành viên tham gia tổ chức kinh tế hợp tác vẫn là những đơn vị kinh tế tự chủ, 

được hưởng đầy đủ quyền lợi và chịu trách nhiệm đối với phần đóng góp của mình 

theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức. Tổ chức kinh tế hợp tác ngày 

càng phát triển, mở rộng, dung nạp không chỉ những người nghèo mà cả những 

người giàu trong xã hội, những người có lòng nhân đạo cùng có chung mục đích, 

nhu cầu và thừa nhận tôn chỉ, mục đích của kinh tế hợp tác, tự nguyện tham gia, 

qua đó tạo thêm sức mạnh và đóng góp cho phát triển xã hội. 

- Khuyến khích việc tăng vốn góp và các nguồn vốn huy động từ thành viên 

để tăng nguồn vốn hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác, tăng vốn đầu tư phát 

triển, tăng tài sản và quỹ không chia trong tổ chức kinh tế hợp tác; thực hiện hoạt 

động tín dụng nội bộ, thành lập doanh nghiệp tại những tổ chức kinh tế hợp tác 

có đủ điều kiện; khuyến khích liên kết kinh tế giữa các tổ chức kinh tế hợp tác 

hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực, từng bước hình thành các liên đoàn kinh tế 

của các hợp tác xã hoạt động chuyên môn hóa cao trên một lĩnh vực cụ thể.  

- Tăng cường mối liên kết giữa tổ chức kinh tế hợp tác với các thành phần 

kinh tế khác trong đó đặc biệt là liên kết với kinh tế nhà nước. Các tổ chức kinh 

tế hợp tác cần được gắn với các hệ thống tổ chức kinh tế nhà nước như là đối tác 

sản xuất kinh doanh, cơ sở đại lý, là cầu nối chuyển giao các chính sách hỗ trợ về 

công nghệ, kỹ thuật, tín dụng ... của nhà nước đến cộng đồng thành viên. Doanh 

nghiệp nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức kinh tế hợp tác hoạt 

động có hiệu quả; sớm khắc phục tình trạng cắt rời kinh tế nhà nước với kinh tế 

tập thể. Ưu tiên các tổ chức kinh tế hợp tác tham gia mua cổ phần, góp vốn vào 

doanh nghiệp khi cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Ưu tiên chuyển giao doanh 

nghiệp nhà nước cho tập thể người lao động theo hình thức kinh tế hợp tác. Quá 

trình chuyển đổi cần được tiến hành theo đúng các thủ tục pháp lý, có các quy 

định thích hợp bảo đảm người lao động thực sự là đồng sở hữu doanh nghiệp, 
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tham gia làm chủ trong quá trình quản lý doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển 

giao. 

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với kinh tế tập 

thể 

Tăng cường tính minh bạch trong quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý, từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

cơ sở dữ liệu quốc gia về kinh tế tập thể, liên thông với hệ thống đăng ký kinh 

doanh và đăng ký thuế. 

Chính phủ thống nhất thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với kinh 

tế tập thể trong phạm vi cả nước. Đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế tập thể theo 

hướng: không tổ chức các đơn vị chuyên trách trực thuộc các bộ, ngành, địa 

phương; tập trung các nhiệm vụ về một đầu mối chuyên trách của Chính phủ để 

huy động các nguồn lực và triển khai trực tiếp các chính sách hỗ trợ của nhà nước 

đối với kinh tế tập thể; xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn tại kéo dài của kinh 

tế tập thể (công nợ, tài sản, đất đai…); chịu trách nhiệm quản lý, chuyển giao các 

công trình kết cấu hạ tầng và tài sản khác do nhà nước đầu tư hoặc chuyển giao 

cho các tổ chức kinh tế hợp tác; đại diện cho nhà nước đặt hàng các tổ chức kinh 

tế hợp tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội vì mục tiêu phát triển cộng 

đồng trên địa bàn dân cư. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, 

được đào tạo bài bản về kinh tế tập thể, có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng 

lực xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả pháp luật, cơ chế, chính sách, chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch để kinh tế tập thể phát triển lành mạnh, đúng định 

hướng. 

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, trách 

nhiệm giải trình của các cơ quan, tổ chức đối với việc chấp hành chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

5. Đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, 

phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối với phát triển kinh tế tập thể 

Thành viên của các tổ chức kinh tế hợp tác đồng thời cũng là đoàn viên, hội 

viên trong các tổ chức, đoàn thể. Trước hết cần tuyên truyền ý thức tự giác làm 

chủ trong tổ chức kinh tế hợp tác cho mỗi thành viên. Mặt trận và các tổ chức, 

đoàn thể cần làm cho mọi người đều tâm huyết, suy nghĩ và lao động sáng tạo 

trong tổ chức kinh tế hợp tác. 

Đối với các tổ chức kinh tế hợp tác có số lượng thành viên lớn, có các tổ 

chức đoàn thể trong tổ chức kinh tế hợp tác, cần xây dựng các tổ chức đoàn thể 

vững mạnh, vừa là chỗ dựa, vừa là tổ chức phối hợp, sát cánh cùng Hội đồng quản 

trị, Ban Giám đốc xây dựng tổ chức kinh tế hợp tác phát triển vững mạnh. 
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Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thành viên của Mặt trận tuyên truyền 

vận động các hộ gia đình, kinh tế cá thể, kinh tế tư nhân, người lao động tham gia 

các tổ chức kinh tế hợp tác giúp nhau vươn lên, khai thác nguồn lực, tổ chức sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, 

xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác, khi 

có những vi phạm, sai trái ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức kinh tế hợp tác 

nói chung, thành viên nói riêng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nắm bắt, phát 

hiện, lên tiếng bảo về quyền lợi chính đáng của họ; đề xuất, kiến nghị với các cơ 

quan chức năng giải quyết theo đúng pháp luật, có lý, có tình. 

Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần nắm chắc chủ trương và các quan 

điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể để phối hợp 

tổ chức vận động và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, góp phần đưa Nghị 

quyết vào cuộc sống. 

Mở rộng và tăng cường hoạt động của hệ thống liên minh hợp tác xã, bao 

gồm liên minh theo ngành nghề (liên đoàn hợp tác xã) và liên minh của tất cả các 

tổ chức kinh tế hợp tác thuộc các ngành kinh tế được tổ chức ở cấp Trung ương 

và cấp tỉnh. Liên minh hợp tác xã là tổ chức hội do các tổ chức kinh tế hợp tác tự 

nguyện thành lập, có chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tổ 

chức kinh tế hợp tác; tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác; tư vấn, 

cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển; tham gia 

xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể; đại diện cho tổ chức kinh tế hợp 

tác trong quan hệ hoạt động phối hợp giữa các thành viên trong và nghoài nước 

theo quy định của pháp luật. 

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp 

lệnh, ưu tiên các dự án luật trực tiếp hỗ trợ đổi mới cơ chế, chính sách khuyến 

khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tập thể; tăng cường giám sát của Quốc 

hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội về 

phát triển kinh tế tập thể. 

2- Ban cán sự đảng Chính phủ, ban cán sự đảng các bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan trực thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân 

tối cao, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xây 

dựng kế hoạch hành động với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình phù hợp và phân 

công cụ thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. 

3- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban đảng Trung ương 

tổng kết, kiến nghị tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng 

về phát triển kinh tế tập thể; chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức đảng và 

đảng viên trong khu vực kinh tế kinh tế tập thể. 

4- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng 

chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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5- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung 

ương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về nội dung và 

kết quả thực hiện Nghị quyết. 

6- Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương 

Đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ, đảng đoàn trực thuộc Trung ương 

thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị 

quyết; sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 
 

 


