
VAN PHONG CHINH PHU CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
DIc 1p - Ty do - Hnh phñc 

S: 277/TB-VPCP HàNói, ngày 06 tháng8nãm 2020 

THÔNG BAO 
Phó Thu ttthng Trnh DInh Dung ti bui lam vic vó'i 

p tác xã Vit Nam v tInh hInh phát triên kinh t tp th, 
xã Va mt s kin nghj, d xuit trong thôi gian tói 

gay 26 tháng 6 näm 2020, Phó Thu tuóng ChInhphü Trjnh DInh Dung, 
Tru&ng ban Chi dao  dôi mth, phát triên kinh tê tp the, hç'p tác xA dã chü trI 
buôi lam vic vâi Lien minh Hqp tác xã Vit Nam ye tInh hInh phát triên kinh 
té tap the, hqp tác xã; hot dng cüa h thông Lien minh Hqp tác xã Vit Nam 
và mt so dê xuât, kiên nghj. Tham dr buôi lam vic có lãnh do và di diên 
các B, co quan: Ké hoch và Dâu tiz, Tài chInh, Nông nghip và Phát triên 
nông thôn, N,i Vi, Tix Pháp, Cong Thiicmg, Uy ban Dan tc, Van phông 
ChInh phü. Sau khi nghe dông chI Nguyn Ng9c Bâo, BI thu Dãng doàn, 
Chü tjch Lien minh Hçip tác xã Vit Nam, Phó Truâng ban Chi dao  dôi mth, 
phát triên kinh tê tap the, hop tác xà báo cáo, kiên tham gia cüa di din các 
Bt, ca quan lien quan, Phó Thu tuóng ChInh phu Trjnh DInh Dung dã 
két luân nhu sau: 

I. DANH GIA CHUNG 

Thay mt Chinh phü, Phó Thu tithng, Tri.r&ng Ban Chi do dánh giá cao 
và biêu ducing nhung thành tçru cüa khu virc kinh tê t.p the, hop tác xã, két 
qua hot dng cUa h thông Lien minh Hqp the xA Vit Nam trong thôi gian qua. 

1. Kinh t t.p th vói nhiu hInh thtrc hop tác da dng (gm hcip tác xã, 
lien hip hqp tác xã, to hop tác) là thành phan kinh té quan trQng, cüng vói 
kinh té nhà nithc ngày càng tth thành nén tang vQng chäc cüa nén kinh té 
quOc dan. Phát triên kinh té tap the, hop tác xã là chü trucing nhât quán và 
xuyen suôt cüa Dáng Va Nhà nuóc ta, chrçic khãng djnh trong Ngh quyêt 
sO 13-NQ/TW Hôi nghI lan thi'r näm, Ban chap hành Trung ucing Dãng khóa IX; 
Kêt 1u.n cüa B Chinh trj so 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 näm 2013; 
Két lun cUa Bô Chinh trj sO 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 nàm 2020; Lut 
Hop tác xã näm 2012 và các van bàn quy pham pháp lu.t có lien quan. 

Nhüng nãm vi'ra qua, kinh t tp the, hop tác xã tiêp tic phát triên Ca ye 
s lugng và ch.t 1ugng, tüng brnrc khàc phic tmnh trng yêu kern kéo dài; 
nhiêu mô hInh kinh tê tp th& hop tác xä hoat dông hiu qua, mang lai nhieu 
1i Ich cho thành viên, gop phn phát trien kinh te - xã hi ben vCing, xây dirng 
nông thOn mói, tao  yiêc lam, xoá dói, giàm nghèo, bâo d.m an sinh xã hi; 
turng bu&c khäng djnh vj tn, vai trô nên tang cüa khu yi.rc kinh te tQp the, 
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hçrp tác xa trong nn kinh t quc dan. Trong 6 tháng dtu näm 2020, mc ü 
bj tác dng nng né do dai  djch Covid-19 và giãn each xã hi nhimg cá nuóc 
vn thành 1p mói 1014 hcip tác xã, 10 lien hip hçp tác xâ, 3.000 to hçp tác. 
Den tháng 6 nàm 2020, Ca nuóc có hon 25.200 hqp tác xã, tang 2.002 hcip tác 
xâ so vfri cllng k' n.m 2019; thu hut trên 6 triu thành viên và 2,5 triu lao 
dông. TS'  1 hçip tác xa hoat dng có hiu qua dat  hon 54% (nàm 2012 chi có 
10% hgp tác xä), thu nhâp cüa nguii lao dng trong hçp tác xã diicic câi thin. 

2. H thng Lien minh Hçip tác xã (bao gm Lien minh Hqp tác xã 
Vit Nam và cap tinh) dã thirc hin các nhim vii dixçrn giao, giü vai trô nông 
cot trong phát triên kinh te tp the, hçip tác xã; chü dng nghiên ciru, phôi hçp 
vâi các B, ngành, dja phucmg tham muu, dê xuât và triên khai co hiu qua 
các chü truo11g cüa Dâng, chInh sách và pháp 1ut cüa Nhà nithc ye phát triên 
kinh tê tp the, hçip tác xã; thirc hin tot vai trô, nhim vi thành viên Ban 
Chi dao  Dôi mOi, phát triên kinh tê tp the, hçip tác xâ a Trung ucng và da 
phucmg; day math  cong tác tuyên truyên, dào tao,  cung 1rng djch vçi, ti.r vn 
h trçl to chtrc 1i, thành 1p  mth hcip tác xã, xây drng nhiêu hçip tác x san 
xuât gan v&i chui giá trj, nhât là chu& giá trj nông san (den tháng 6 nám 2020, 
có hon 2.000 hqp tác xA); tang cu?mg hqp tác quôc te dê hçc tp kinh nghim; 
kin toàn to chüc b may, dôi mâi phizong thüc, lé lOi lam vic, thrc hin các 
giài pháp tang cr&ng lien kêt h thông phiic vii hçip tác xã. 

3. Tuy vy, khu virc kinh t tp th, hçip tác xã vn con môt so han ch, 
bat cp nhii: tang truàng cOn thâp so vói cac khu we kinh te khác; ti l dóng 
gop vào GDP ch.ra dáp üng yeu câu; nhiêu hqp tác xâ có quy mô nhô, phát 
triên chua dông dêu giüa các vOng, mien, khu vi1c; khà nang huy dng nguôn 
hrc dê phát triên san xuât, kinh doanh cOn han  chê; cOng tác quàn 1' nhà nithc 
ye kinh tê t.p the, hçip tác xa cOn mt sO bat cap; chInh sách ho trq cüa 
Nhà nuóc cOn dan trâi, phân tan, thiêu nguOn lirc dê trien khai thrc hin. 

H thng Lien minh Hqp tác xã Vit Nam hoat dng cOn nhiu khó 
khàn, vlx&ng mac; to chi'rc b may, ccr ché quán 1 chiia thông nhât, dieu kin 
lam vic cOn nhiêu khó khan; s hrçmg can b thiêu, co câu chua phü hçip, 
chua ducic dào t?o,  bOi duOng chuyen sâu; co chê khai thác co sâ vt chat và 
si:r ding chênh 1ch thu, chi cüa h thông Qu HO trV phát trien hp tác xa de 
phát trien djch vii hO trg hçp tác xä cOn vithng mac. 

II. NHIM V1J THOI GIAN ThI 

1. Nhim vii chung 

a) Tang crang cOng tác tuyên truyn, quán trit, náng cao nhnthüc cho 
can b, dãng viên, the tang lap nhân dan ye bàn chat cua kinh té tp the, 
hqp tác xã, nhât là ye hqp tác xa kieu mói. Khäng djnh vj trI, vai trO quan 
tr9ng cüa kinh tê tp the, hp tác xâ trong nen kinh tê thj tnrng djnh huàng 
xâ hi chü nghTa; xác djnh rö phát trién kith te tp the, hp tác xa là xu the tat 
yeu, coi day là thim vi chInh trj quan tr9ng, thung xuyên cüa các Bt, 
co quan, dja phtrcxng; 
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b) T.p trung thrc hin tháo gi khó khn, tao  diu kin thun igi d kinh 
t tp th, hçip tác xã phát trin bn vQng. Tip tiic hoàn thin h thông pháp 
1ut, Co ch, chInh sách v phát trin kinh t tp th& hqp tác xã, t hqp tác; 
trong do, nghiên c1ru, d xu.t nhüng quy djnh mô rng quyn cüa t hçip tác 
d phát huy vai trO tir chü cUa t hcip tác và tao  dng hrc cho to hqp tác phát 
trin, hoat dng có hiu qua; cüng các quy djnh pháp 1ut, co ch& chInh sách 
v dt dai, thu, tin dung, xüc tin thiiong mai,  cong ngh; b trI dü ngun hrc 
d thirc hin chInh sách h trg trong dào tao  nhân hrc, tip cn vn, t chiic 
san xut, ch bin, ma rng thj tri.r&ng. Dng thai, nghiên ciu, b sung các 
quy djnh cüa pháp 1u.t v tang cixang quyn cüa các xã viên hcp tác xã trong 
vic tham gia gop vn d tao  dng hrc cho vic quàn 1', hoat dng cüa hçp 
tác xa thirc sir hiu qua; 

c) Nâng cao näng 1irc, hiu qua quân 1 Nba nuâc v kinh t tp th, hcp 
tác xã; t.ng cuäng cong tác kim tra, giám sat, kjp thai ph bin, nhân rng 
các mô hInh, din hInh tiên tin v kinh t tp th, hçp tác xä; chi1 trQng phát 
trin các co sâ dng, doàn th trong t chüc kinh t t.p th, hçp tác xä; 

d) Tang cuO'ng näng lirc và hiu qua hoat dng cUa hqp tác xã theo 
nguyen tc ti,r nguyen,  tir chU, tr chju trách nhiêm, bInh d.ng và dan chü trong 
quân l hçip tác xâ; nâng cao nàng 1rc, trmnh d di ngü can b lam cOng tác 
quàn l nhà nuóc v kinh t tp th, hqp tác xã và can b cüa h thông Lien 
minh Hçip tác xã; phi hqp vci Bô Lao dng, Thuong binh và Xä hi, 
Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn và các co quan có lien quan trong 
qua trinh trin khai các chizcing trInh, hoat  dng dào tao  nghê, lao dng ngän 
han cho khu vlrc kinh t tp th, hçrp fác xâ; 

d) Dy manh  hçip tác quc t d nghiên cru, tip thu kinh nghim, hoàn 
thin chInh sách, pháp 1u.t v phát trin hqp tác xâ, dir báo xu hróng phát 
trin hop tác xã. 

2. Dôi vói h thng Lien minh Hcrp tác xã 

a) Di mOi t chixc hoat dng, tang cu&ng trách nhim cUa h thng 
Lien mjnh Hap tác xã Viêt Nam trong vic tiêp t1ic thrc hin tot vai trO nOng 
ct trong phát trin kinh t tap th, hap tác xã; gàn hoat dng cüa h thông 
Lien minh Hap tác xâ Vit Nam v&i nâng cao hiu qua khu vrc kinh tê tp 
th& hap tác xâ; thirc hin có hiêu qua Chü tnrong cüa Dáng, chInh sách và 
pháp lut cña Nha nithc v phát triên kinh tê tp the, hap tác xã; 

b) Tng kt các mô hInh hap tác xa hoat dng hiu qua dé nhân rng; 
dy manh  xây dirng mô hInh hap tác xã san xut gãn vâi chuOi giá trj; 
phi hap vói B K hoach và Dâu tu tO chüc diên dan kinh tê tp the, hap tác 
xa h.ng näm, tham gia xay drng Chin hrçic phát trin kinh tê tp the, hap tác 
xà giai doan 2021 - 2030; 
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c) Xây dmg k hoach và lam vic vi các B, ngành lien quan d tham 
gia vâ sir ding có hiu qua các nguôn 1rc ho trq kinh tê tp the, hcTp tác xâ; 

d) Chü dng ph& hqp vâi cac B, ngành có lien quan sóm hoân thin, 
trInh Thi'i turng ChInh phü các dê ái triên khai trong näm 2020, bao gôm: 
Dê an Trung tam Kiêm toán hçip tác xã; Dê an Dào tao,  nâng cao náng hrc và 
chat hrçing di ngü can b, viên chirc cüa h thông Lien minh Hçp tác xã 
Vit Nam gill vai trè nông cot phát trin hçip tác xA, dáp üng yêu câu trong 
tInh hInh mi giai doan 2020 - 2024; Dê an lfng ding cong ngh thông tin 
nãng cao näng 1irc và hiu qua tu van, h trq và cung cap các djch vi dâu vào, 
dâu ra cho các hop tác xa và thành viên. 

d) Chü trI, phi hop vâi các Bt, ngành lien quan xây dirng, trInh 
Thu tu&ng ChInh phü phê duyt và triên khai các Dê an trong giai don 2021 
- 2025, bao gOm: De an "Dôi mói to cht'rc và boat dng cüa h thông 
Lien minh Hop tác xã Vit Nam dáp irng yêu câu phát triên kinh tê tp th 
trong tInh hmnh mói"; Dê an "Dào tao,  bôi dung nâng cao näng 1irc quãn trj, 
tay nghê lao dng cüa các to hop tác, hqp tác xã và lien hip hop tác xã 
dáp 1rng yêu câu phát triên kinh tê tp the, hop tác xã"; Dê an "Xâydijng và 
phát triên hop tác xä tiêu dung"; Dê an "Nâng cao näng lrc, chat luqng, 
hiu qua hoat dng cüa h thông Qu H trçl phát triên hop tác xã Trung ung 
và dja phumg"; 

e) Tham gia mt s hoat dng cüa Chuung trInh mic tiêu quc gia phát 
triên kinh te - xã hi vüng dông bào dan tc thiêu so Va mien nüi giai do?n 
2021 - 2030 phü hop v1i chüc n.ng, nhim vii, Diêu l, näng hrc cüa 
Lien minh Hop tác xã Vit Nam va thành viên Ban chi dao  Chuo'ng trInh; xay 
drng Be an "Phát triên kinh tê tp the, hcip tác xã vüng dông bào dan tc thiêu 
sO và mien nüi giai doan 2021 - 2030"; 

g) T chüc thành Cong Dai  hi Lien minh Hop tác xà Vit Nam và cp 
tinh thim kS'  2020 - 2025 theo Kêt lun cüa Ban BI thu so 78-KLiTW ngày 10 
tháng 6 näm 2020, chi dao  cüa Cap üy Dáng, ChInh quyen và các quy djnh 
pháp lut có lien quan; 

h) Sir ding, khai thác có hiu qua cc so v.t ch.t cüa h thng Liênminh 
hop tác xã Vit Nam d tao  nguôn thu phic vi phát trien kinh té tp the, hop 
tác xã theo chi dao  cüa Thu tuOng ChInh phü tai  Thông báo sO 276/TB-VPCP 
ngày 03 tháng 8 näm 2018 cüa Van phông ChInh phü. 

iii. MQT sO KIEN NGH!, BE XUAT 

1. V xll 1 các vuOng mc lien quan dn phát trin kinh t tp th, hop 
tác xã ye: thuê; tài san khOng chia; các khoan nçi; tin ding ni b cua hop tác 
xã; tien lirong; giao dat, cho thuê dat; chInh sách bão hiêm xâ hi; can dOi, bO 
trI kinh phi d Lien minh Hop tác xâ Vit Nam trien khai, thrc hin các dê an, 
dir an, chumg trInh, nhim vi duçc ChInh phü, Thu tithng Chinh phü giao; 
cap vn diêu l cho Qu5' Ho trg phát triên hop tác xã; cap the APEC: 
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Giao các B, ngãnh có lien quan can cir chirc nàng, nhim v1i duqc 
ChIrih phü, ThU tung Chmnh phU giao rà soát, tng hcTp các kin nghj lien 
quan dn ngành, lTnh vrc phii trách, báo cáo ChInh phU, ThU ti.róng ChInh phU 
xem xét, quyt djnh. 

2. V chucmg trinh h trçl hçTp tác xã giai don 2021 - 2025: 

Giao Bô K hoach và Du tu chU trI, phi hçip vii các B, ngãnh và 
Lien minh Hcip tác tác xâ Vit Nam xây dimg Chiiong trInh h trq phát trin 
kinh t t.p th, hop tác xã giai doan 2021 - 2025 trên th s& rà soát các ni 
dung Quy& djnh s 226 1/QD-TTg ngày 15 tháng 12 näm 2014 cUa ThU tuóng 
ChInh phU, bão dam h trçl tp trung, phU hop vói thirc tin, có tInh khá thi 
cao, trInh cp có thrn quyn xem xét, quyt dinh. 

3. V phân loai và dánh giá hoat dng cUa hop tác xã nông nghip: 

Giao Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn trong pham vi chUc nng, 
nhim vv di.rçic ChInh phU giao rà soát, bào dam các quy djnh cUa Bô lien 
quan ctn phân loai và dánh giá hoat dng cUa hqp tác xã nông nghip không 
mâu thuin, chng chéo, phU hop vi Thông tu s 01/2020/TT-BKHDT ngày 
19 tháng 02 nàm 2020 cUa B K hoach và Du tu, cüng nhu các quy djnh 
cUa pháp lut có lien quan. 

4. V sU ding biên ch dugc giao nàm 2020 cUa Lien minh Hop tác xã 
Viêt Nam 

B Ni vi chU trI, pMi hop vol Lien minh Hop tác xâ Vit Nam xác djnh 
co cu biên ch phU h9p, tao diu kin d Lien minh Hop tác xã Vit Nam thrc 
hin tht chrc näng, nhim vii duçyc giao. 

5. V t chUc Dai hôi Lien minh Hop tác xã Vit Nam nhim kS'  2020 - 2025 

B Nti vu theo chrc nàng, nhim vii duçic giao huOng dn thrc hin 
cong tác chun bi và t chUc Dai hi Lien minh Hop tác xã Vit Nam nhim 
kS' 2020 - 2025 theo dUng Kt lu.n cUa Ban BI thu s 78-KLITW và các quy 
djnh cUa pháp lut v hi; trInh ThU tuOng ChInh phU ban hành Quyet dtnh 
cong nhn Diu 1 thay th Diu 1 cUa Lien minh Hop tác xã Vit Nam ban 
hành theo Quyt djnh s 105/QD-TTg ngày 24 tháng 01 nám 2017 cUa 
ThU ti.rOng Chinh phU. 

6. V cor ch, chInh sách di vOi cn b, biên ch, cci sO 4t ch.t, phuorng 
tin hoat dng và cong tác Dai hi cUa Lien minh Hop tác xã cap tinh 

Các B8, ngành lien quan, liJy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thuc 
Trung uang tao  diu kin v biên ch, cor sO vt chat, trii sO và phuong tin 
lam vic, ban hành ch d, chInh sách phU hop di vOi can b lam vic tai 
Lien minh Hop tác xa cp tinh d thirc hin t& chUc nng, nhim vi dixçc 



6 

giao vâ giü vai trô nông c& trong phát trin kinh t tp th& hqp tác ã. 
Chi dao và tao diu kiên thuân lcii cho Lien minh Hcp tác xã cp tinh tt chirc 
thành Cong dai hi nhim kS'  2020 - 2025. 

7. V hot dng cüa Ban Chi dao di mói, phát trin kinh t tp th, hçip 
tác xã; cc ch& chInh sách, diu kin ho.t dng cho h thông Lien minh 
Hçip tác xã Vit Nam thirc hin nhim vii dugc giao; sir diing, khai thác có 
hiu qua co sà v.t ch.t cüa h thong Lien minh Hçip tác xã Vit Nam dê phát 
trin kinh t ngãnh, tto ngun thu ph%Jc vi phát triên kinh tê tp the, hcip tác xã. 

Giao các B, ngành có lien quan, can cü chirc näng, nhim vii duçic giao, 
khân truong xem xét giãi quyêt theo thâm quyên hotc trinh cap có thâm 
quyên quyêt djnh theo quy djnh pháp 1ut, to diêu kin dê h thông Lien 
minh Hçip tác xã Vit Nam hoân thành tot nhim vi duqc giao, gop phân thc 
day phát triên kinh tê tp the, hçp tác xã. 

VAn phông ChInh phü thông báo d các B, co quan, dja phiiong lien 
quan biêt, thirc hin./. 

KT. BO TRUNG, CHIIJ NIIJEM 
PHO CHLJ NHIIM 

Noi nhân: 
- Thu tung, các Phó Thu tuàng ChInh phü 
- Các bô, ca quan: KH&DT, NN&PTNT, TC, 

CT, NV, TP, TT&TT, TN&MT, KH&CN, XD, 
GTVT, VH,rr&DL, LD-TB&XH, UBDT, 
NHNNVN; 

- UBND các tinh, thành ph tnrc thuôc TW; 
- Van phông Chü tjch ntrâc; 
- Uy ban Trung isang Mat trn T quôc Viêt Na 
- TW cac Hôi: Nông dan \TN, Phu nU VN; 

Trung ixong Doàn TNCS HCM; 
- Lien minh Hap tác xa Vit Nam( 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trci 1' Tfg, 
các Vi,: TKBT, KTTH, KGVX, CN, PL, TH, 
NC, TCCV, QHDP, TGD Cng TTDT; 

- Luu: VT, NN (2). 46 

Nguyen Cao Liic 
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