
CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIIT NAM 
Dc lip- Tir do — Hinh phüc 

Ha Nç5i, ngày3 tháng 4 nàrn 2020 

DE CUTYNG 

Tuyên truyn v llch  sfr hInh thành và phát trin cüa khu vijc kinh té tp the, 
HTX và Lien minh HTX Vit Nam nhân K nim 74 ngày Bác Ho viêt thu' 
ken gçi din chü, nông gia tham gia HTX Hông nghip Va 9 nãm ngày Thu 

ttró'ng ChInh phü cong nhn ngày 11/4 là Ngày HTX Vit Nam 

I. Lch sü hmnh tliành vñ phát triên khu vtrc kinh tê tp the, HTX & 
Viêt Nam. 

1. Tü näm 1945 dn näm 1955, thuc hin tu tithng chi dao  cüa Chü tjch 
H Chi rninh v HTX, kinh t tp th, HTX duçic hInh thành và phát trin a 
nhiu viing tu do và can cir dja cách rnng vâi các hInh thirc hcip tác gián dan 
nhu t vn công, t di cong. Ngày 08 tháng 3 näm 1948, tai  Chin khu Vit 
Bäc, HTX thuS' tinh Dan ChU duc thành l.p, mi dâu cho sir ra däi và phát 
trin cüa khu vlrc kinh t tp th& HTX a Vit Nam. Sr phát trin cüa kirih t t.p 
th, HTX ciing vai kt qua cüa câi cách rung d.t dä gop phtn giãi phóng nông 
dan thoát khOi su rang buc cüa phuang thirc san xuAt phong kiên, &ra nông dan 
len vi tn nguäi lam chü, có nhng dóng gop tIch cçrc trong vic dam báo hu cn 
cho cuc kháng chin chng thiic dan Pháp, dng viên sue ngui, sirc cüa cho 
tiên tuyên. 

2. Tü näm 1955 dn näm 1961, ngay sau khi min Bäc &rqc giái phóng, 
Dâng, Nhà nithc ta dâ chu tr9ng chi do xây diing, phát trin HTX trong cac 
ngành kinh t. Chi trong mt thai gian ngn, sau giai doan thI diem, dn nàm 
1960 cã ntró'c dã có han 50.000 HTX duçic thành 1p trong các ngành, lTnh v1rc: 
nông nghip, tiu thu cOng nghip, thuo'ng mi, ngu nghip, tin diing..., thu hut 
dai b phn h nOng dan, h kinh t cá th vã nguai lao dng tham. gia. Các 
HTX gop ph.n to lan vào cOng cuc khôi phiic và phát trin kinh t sau chin 
tranh, gop phn thüc dy kinh t phát trin vâi tc d cao, hInh thành quan h 
san xu.t mai, khai tháe và sir dung có hiu qua han tu 1iu san xuât, dat dai và 
sirc lao dng; dua nhüng h nOng dan, nhüng nguai san xut nhO, thçi thu cOng, 
tiu thuang vào lam an hçp tác trong các HTX theo duang iM cüa Dãng, gop 
phn thirc hin thing lçii cong cuc cãi tto xâ hi chü nghia a mien Bãc. 
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3. Tr näm 1961 den narn 1965, khu vçrc kinh t tp th& HTX tip tiic 
du'gc d.y mnh. Ciing vOi vic thrc hin cuc 4n dng cài tin quãn 1, xây 
dirng các HTX b.c cao vth quy mô duçc ma rng trong linh vrc nông nghip, 
hang ngàn HTX trong các linh virc phi nông nghip di.rcic thành ltp, thu hut hang 
triu qun chüng nhân dan tham gia. HTX trong các ngành, 1mb virc ngoâi 
nhflng dóng gop dáng k v kinh th, con có vai trO quan trQng v mt xä hi, nhii 
giâi quyt vic lam cho hang triu lao dng, h trq các h xã vién phát trin san 
xu.t, n djnh và câi thin &Yi sng. Các HTX cOn chü trçng giáo dic tinh thn 
yêu nuOc, yeu chü nghia xã hi, nâng cao giác ng chInh trj cho dông dão qu.n 
chüng lao dng; dng th&i là ncii dào tto di ngU can b cO kinh nghim thirc 
tin d b sung can b cho dja phiicing. 

4. T'i nAm 1965 dn näm 1975, khi Dé quôc M dua may bay ra ném born 
phá hoi min Bc, quy mô chin tranh m& rng. Vói khâu hiu "tat cá dê chin 
thng", "tht câ d giâi phóng min Nam thng nht dt nuóc", "vi mien Nam 
rut thjt"... khu vi,rc kinh t t.p th& HTX ducic cüng c, phát trin và trO thành 
mt lirc li.rçng kinh t quan tr9ng trong nn kinh t cüa hu phucmg lan mien 
B&c. Dn cui nàm 1974, toàn rnin B.c CO hcm 46.000 HTX trong các ngành, 
linh virc. Các HTX dA dng viên duçic sir lao dtng quên mInh cüa các xA viên 
HTX, vuia san xut vira chin du, vOi khu hiu "thóc không thiu rnt can, 
quân không thiu rnt nguai", "tay cay tay sOng", v0a san xut nhiu lu'ong 
thrc, thrc phm, hang hoá tiêu dung chi vin cho rnin Nam, vira t chOc các 
don vj tr ye, tham gia chin du, dánh trã may bay djch, bão v qué hi.rong. Nha 
có HTX, chOng ta dâ huy dtng cao d duçc süc ngi.rai, süc cOa cho tién tuyén, 
hang triu thanh niên trai tráng nông thôn ra mt trn, dánh gic ciru ntróc, giãi 
phóng min Nam, thng nht Tt quc. Các HTX cOn lam nOng cot trong cuc 
vn dng toàn dan thic hin cong tác hu phuong quân dOi,  tr1rc tiêp chäm sOc 
gia dInh thuong binh, 1it s; tip nhn các chin si, thi.rong bnh binh tü m.t 
tr.n v tham gia san xuAt. Các HTX cOn là noi giáo dijc, nâng cao thüc chInh 
trj cho qutn chOng nhân dan, xay dirng np s6ng vAn hoá, d cao tInh lang nghma 
xórn, tucrng trQr, giOp dc ln nhau, dóng gop tIch crc vào nhung thành tiru cOa 
cuc each mng tu tix&ng vAn hoá a nông thOn. 

5. Tü nAm 1975 dn nAm 1997, sau chin thtng ljch sir mOa xuân nAm 
1975, kinh t tap th, HTX di.rc phát trin và lan rng tai các tinh, thành phô 
phIa Nam. Dn nAm 1986, nAm duçic coi là thai k' phát trin cao nht cOa khu 
virc kinh t tp th& HTX, cà nuOc có 76.000 HTX trong các ngành, linh virc 
kinh t, thu hOt han 20 triu xa viên tharn gia và có nhUng dóng gop to lan nhu: 
Các HTX nông nghip san xut han 80% san lucing luung thirc, thirc phm cOa 
cà nuOc; Các HTX cong nghip, tiu thu cOng nghip san xut ra mt khi 
ltrcing hang hoá chim 30% giá trj san luqng cong nghip toàn quc và gn 50% 
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giá trj san hrçing cong nghip dja phucmg; Các HTX mua ban däi chiêm gân 20% 
tng mirc lu'u chuyn hang hoá ban lé cUa thj tru&ng xã hi và dai  1 thu mua u 
thác hcin 60% san luçing hang boa nông san, thiic phm cho cà nuóc; Các HTX 
vn tâi 4n chuyn hin 45% khi luçrng hang hoá và 50% khi lucrng hành 
khách vn chuyn cüa các dja phrorig... 

6. Tir näm 1997 ira lai day, thirc hin du?ing li dM mâi cUa Bang, khu 
vrc kinh t ttp th& HTX dA có nhftng bin dM quan tr9ng. Khi ca ch quãn 1 
tp trung bao cp disçc xoá bO, cor ch thj truang có sir quân 1 cüa Nhà ntró'c 
trng buâc dugc hmnh thành và diu tit các quan h kinh t; phn lan các HTX 
trong các ngành, 1mb virc cüa nn kinh t ml vào tlnh trng khó khän, lung tüng, 
nhiu HTX san xut kinh doanh thua l bj tan rä, giâi th. Tuy nhiên, trong khó 
khàn mt b phn HTX dã kjp thai chuyn di thIch 1ng vói Ca ché mai, hoat 
dtng có hiêu qua. Tr kinh nghiêm thành cong cüa các HTX trong co ch thj 
truing, qua trInh di mói kinh t HTX dlr?c dy manh  trong nhiThg näm 1990 - 
1996. K tir khi LuQt HTX du tiên ra dai (thang 3/1996) và chInh thirc Co hiu 
1rc tü 1/1/1997 và tip do là Lut HTX 2003 và Lu.t HTX näm 2012 dã tao 
hành lang pháp 1 thun igi hcm cho khu virc HTX phát triên. Các HTX t1rng 
buac chuyn di va däng k lai  cho phü hçip và thIch rng ngày càng t6t horn vOi 
sir bin dng cüa cor ch th truang; quan h san xut và hrc hxçmg san xut trong 
các HTX duçc tang cu&ng; vai trO tir chü cüa HTX ducic d cao, thành viên 
tham gia HTX môt cách tir nguyen,  nhiu HTX dâ xây dirng duc phuang an 
boat dông phü hçp, huy dng duçic sir tham gia dóng gop cUa thành viên; mO 
hinh HTX mOi, mô hInh HTX phát trin san xuât kinh doanh gän vâi chui gá 
trj duçic hInh thành d gop phn bão dam an sinh xâ hi, n djnh chInh trj Co sO 
và dóng gop tIch circ vào si.r phát trin kinh t - xâ hi cOa dt nuOc. Nhiu HTX 
mai duc thành l.p trong các ngành, 1mb vrc kinh t vâi các hInh thirc to chac 
và phuong thtrc hoat  dng da dng. Nhiu HTX, thành viên tham gia không chi 
bao gm cá nhân ma cOn gm các chü trang trai, h tiu chü, nhà khoa h9c, các 
co sa san xut kinh doanh nhO và vra, mt s HTX có cà thành viên là doanh 
nghip Nhà nuâc tham gia. Trong các HTX mai thành 1p cO nhiêu rnô hInh 
HTX mai nhu HTX y t, HTX ye sinh môi tru'ang, HTX nuóc sach,  HTX djch 
V11 tang lê, v.v... 

Näm 2019 khu vrc kinh t tp th& HTX tip t1jc tang cà v s6 li.rçing, chtt 
lu'çrng, dóng gop tIch circ cho sr nghip phát trin kinh t - xà hi cüa dt nuôc. 
TInh dn ht 3 1/12/2019, cã nuóc có 24.618 HTX, tang 9,6% so vâi nàm 2018, 
trong do, có: 15.495 HTX nOng nghip, chim 64,1% trên tOng sO HTX, tang 
1.783 HTX; 1.183 qu tin diing nhân dan, chim 4,8% trên tng s HTX, bang 
so vâi näm 2018; 2.435 HTX cOng nghip, tiu thu cong nghip, chim 9,9% 
trén ttng s HTX, tang 116 HTX; 2.04 1 HTX thuong mai, dlch v1i, chiêrn 8,3% 
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trên thng s HTX, tang 97 HTX; 1.478 HTX 4n tâi, chim 6% trên tang s 
HTX, tang 72 HTX; 995 HTX xây drng, chim 4% trên tng s HTX, tang 47 
HTX; 512 HTX rnôi tnthng, chim 2% trên tng s HTX, tang 24 HTX; 479 
HTX djch vi khác (y t, nhà a, du ljch sinh thai...), chim 1,9% trên tong so 

HTX, tang 23 HTX. 

V Lien hip HTX: Ca nithc thành mOi 16 LHHTX, giãi the 6 LHHTX, 
tng s LHHTX 85 (tang 9 LI-IHTX, tang 12,2% so vâi näm 2018); Vé to hp 
tác: Ca nixóc thành1p m&i 9.500 THT, tang 11% so vOi nãrn 2018. 

Các t hqp tác, HTX, lien hiép HTX tip tc m& rng và nâng cao chat 
1ung djch vii, nht là djch vii cung üng du vào, du ra mang laj igi Ich cho 
thành viên, qua do cüng c nim tin và tang cuang sr lien kt, gn bó cüa thành 
vien vói t hçip tác HTX. Quy mô và hiu qua hoat dng san xuât kinh doanh 
cüa các HTX tip tic duoc cãi thiên, nhiu HTX, lien hip HTX tang quy mô, sO 
krqng thành viên, tài chInh và ma rng phm vi hoat dng, xut hin nhUng 
HTX lien kt, k& np doanh nghip là thành viên, có pham vi boat dng trên dja 
bàn cp huyn, tinh, lien tinh. Mo hInh HTX san xut kinh doanh theo chu& giá 
trj san phm chü hrc cüa quc gia, vüng, dla  phung ngày càng dugc m& rng, 
tth thành xu th chuyn di hInh thirc t chüc san XULt d HTX nâng cao hiu 
qua vâ phát trin bn vüng (hin Ca nixâc có khoãng 2000 HTX san xut kinh 
doanh theo chui giá trj). Các HTX tip tiic có nhuing dóng gop quan tr9ng cho 
tang truang kinh t - xA hi gop phn vào giãi quyt vic lam, tang thu nh.p, cài 
thin dai sng cüa ngithi dan, bào dam an sinh xã hi, xóa dói giàm nghèo, xây 
drng nông thôn mâi... 

II. L!ch  sr hInh thành và phát triên cüa Lien minh HTX Vit Nam. 

Ciing vói qua trInh hInh thành và phát trin phong trào HTX a Vit Nam, 
các t chirc dai diên và h tro cho khu vizc HTX In hrgt dirge thành lip, dáp 
irng yêu c.0 tu vn, h trg cho cac HTX phát trin theo chü truung cüa Dãng, 
nba nuac. Näm 1955, Ban quân l HTX mua ban Vit Nam, dirge thành 1p vOi 
nhim vii dai  din và h trg cho các HTX, lien hip HTX mua ban trong phm 
vi toàn quc. Nam 1978, Lien hip HTX tiu - thu cong nghip Trung uang (goi 
tt là Lien hip xâ Trung i.rang) dtigc thành 1p vOi nhim vii dai  din và h trg 
cho các HTX, lien hip HTX hoat dng trong 1mb virc tiêu - thu cOng nghip Ca 
nuoc. 

Näm 1990, Chü tjch Hi dng Bô truâng có Quy& djnh sO 81-CT giái the 
Lien hip xä Trung i.rang và Quyt djnh s 82-CT thành 1p Ban tr1t bj dai  hi 
thành l.p Hi d6ng Trung uang các HTX vâ các dcm vj san xut ngoài quc 
doanh. Näm 1991, ChU tjch Hi dng Bô truang có quyt djnh s 409-CT thành 
ltp Hi ding Trung ung lam thai các doanh nghip ngoài quc doanh, thành 
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viên bao gm tht cã các HTX, lien hip HTX vâ các doanh nghip vra và nhô 
ngoài quc doanh dang hoat dng trên tht cà các ngành, linh virc cüa nn kinh t 
Vit Nam. Näm 1993, du'çic sir dng cüa Ban BI thu Trung uang Dàng và 
ChInh phii, trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 10 näm 1993, Dai  hi  dai  biêu toàn 
quc các HTX Vit Nam 1n thu nh.t thành 1p Hi dng Lien rninh HTX Vit 
Nam, có chüc näng, nhim vij di din và h trçi cho tat cà các HTX hot dng ô 
các ngành, lTnh virc cüa nn kinh t quc dan. 

Dn nay, Lien minh HTX Vit Nam d trài qua 5 kS'  Di hi. Mi kS'  D.i 
hi là mt m& son dánh du sir phát trin v t chirc và hot dng cüa Lien 
rninh HTX Vit Nam gn vi qua trInh cüng cé,, dôi mdi, phát triên và nâng cao 
hiu qua kinh t tp th& HTX theo chü trucing cüa Dãng, chInh sách pháp 1ut 
cüa Nhà nuâc. T chüc cüa Lien minh HTX Vit Nam duc kin toàn tü Trung 
uang dn tt cà 63 tinh, thành pM trong cã nuic. 

Hoat dng cüa Lien minh HTX Vit Nam tfrng btzâc duçic di mói, barn 
sat chirc näng, nhim vi d t chrc cac hoat dng, không ngüng nâng cao hiu 
qua, trng bithc dáp lrng yêu c,u cüa các HTX và thành viên. NhUng näm qua, 
Lien minh HTX Viêt Nam tIch cue tham muu vói Dàng, Nhâ nithc trong vic 
hoàn thin môi trueing pháp 1ut v d.y manh  phát trin kinh t tp th& HTX, 
gop phn thrc hin các miic tiêu phát trin kinh t xã hi cüa dt nuic; xây drng 
các chucng trInh, chü dng trin khai thirc hin các D an M trq phát trien HTX 
theo chi dao  cüa Thu tuó'ng ChInh phO; phi hçTp tuyên truyên, pM bin chü 
trucYng cüa Dãng, chInh sách cüa Nba nuóc v kinh t tp th& HTX; xây dirng 
rnô hinh HTX san xut, kinh doanh g.n vsi chui giá trj san phtm, HTX din 
hInh d giâi thiu, nhân rng; t chüc các hoat ctng dào tao,  Mi duöng ngun 
nhân luc cho Lien minh HTX các cp và khu virc HTX dáp üng vói yêu câu 
mói, tu vn, huàng dn bào v quyn và lçii Ich hçip pháp cüa các HTX, thành 
viên; giói thiu ung diing tin b k thut trong san xut - kinh doanh, thuc day 
hoat dng xUc tin thucng mai  m rng thj truOng tiêu thit san phm cho các ca 
sâ kinh t t.p th& HTX; kin toàn t chuc, di mi 1 li lam vic, tang cung 
k' lut, lien kt h tMng; tp trung chu.n bj Dai  hi h tMng Lien minh HTX 
Vit Nam nhim k' 2020 - 2025; t chrc trin khai có hiu qua phong trâo thi 
dua yeu nu9c trong khu vuc kinh t tp th& HTX; khen ththng nhung tp the và 
Ca nhân cO nhiu thành tIch; mi rông quan h hçp tác qu& t d tranh thu sir 
trçY ngun lirc cho kinh t t.p th& HTX cüa các t chüc, các nuóc có phong trào 
HTX phát trin d h9c hOi kinh nghim và giao luu hqp tác cüng phát triên. Dc 
bit, nàm 2019, Lien minh HTX Vit Nam dã pMi hçip t chuc thành cong Hi 
nghj toàn quc Tng kt 15 näm thirc hin Nghj quyt Trung uang 5 khóa IX 
trong 1mb v1rc phi nông nghip; Hi nghj toàn quc Tng k& 15 nãm thrc hin 
Nghj quyt Trung uong 5 khóa IX v tiép tic dôi rnói, phát trién và nâng cao 
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hiu qua kinh t tp th& qua do Ban BI thu ra Kt 1un s 70-KL/TW v tip ti1c 
thirc hin Nghj quyt Trung 1.rong 5 khóa IX; So kt 05 näm thirc hin Kt 1utn 
so 102-KL/TW ngày 22/9/2014 cüa B ChInh trj v Hi qun chñng; to chrc 
thành cong nhiu s1r kin nhu: Din dan Kinh t hcip tác 1n thir nht; Din dan 
pháp 1 Lien minh HTX quc t khu v1rc Châu A - Thai BInh Ducmg; xây dirng 
D an trmnh Ban BI thu v Di hi h th6ng Lien minh HTX Vit Nam nhim kS' 
2020- 2025... 

Vâi nhtrng thành tIch dóng gop to lan trong sv nghip xây dirng và bão v 
To quôc, Lien minh HTX và các thành viên Lien minh HTX dâ thicic Dãng, Nba 
nixâc, Chinh phü trao tng nhiu hInh thüc và danh hiu khen thithng cao qu: 
Huân chucing Lao dng hang Nht näm 2005, Huân chiscing Ho ChI Minh nãrn 
2007, C Thi dua cüa ChInh phü cho don vj xp thi ba Khôi Thi dua các B, 
ngành thng hçip näm 2007, Huân chuong Dc 1p hang Ba nàm 2010, Huãn 
chuong Lao dng htng Nh.t näm 2018 - nhân dip  k nim 25 nàm ngày thành 
lap Lien minh HTX Viêt Nam (29/10/1993-29/10/2018), Huân chuong Lao 
dng h.ng Ba näm 2019 - Tng kt 15 nãm thrc hin Nghj quyt so 13-NQ/TW 
v tip tiic di m1i, phát trin và nâng cao hiu qua kinh t tp th; nhiu tp th 
và Ca nhân ducic phong tng danh hiu "Anh hUng lao dng"; nhiu Huãn 
chuong các hang; Hang ngàn ci thi dua cUa ChInh phU và nhiu Bng khen cUa 
ThU tuang ChInh phU. Lien minh HTX tinh, thành ph và các thành viên cOn 
dugc Dàng, Nhà nu&c, các B, ngành, UBND các tinh, thành ph trao tng hang 
ch%ic ngàn B.ng khen và danh hiu thi dua khác. 

III. Y nghia ngày HTX Vit Nam 11/4. 

ChU tjch H ChI Minh là nguai du tiên dua tu tuang HTX vào Vit Nam. 
Ngay tU khi cOn dang bôn ba tim duing ctru nuàc, Ngi.rai dä quan tam dn to 
chüc kinh t tp th& HTX. Trong cun "DuO'ng cách mnh", viêt närn 1927, sau 
khi phân tIch nhüng lçii Ich cUa HTX, Ngithi dã nhn manh:  Tiic ngtr Vit Nam cO 
cau "Nhorn lai  thành giàu, chia nhau thành khó" và "Met cay lam chng nên non, 
ba cay churn lai  thành hOn nUi cao", l 1utn HTX du n.m trong diu y. Nguäi 
cOn nói ye tInh cht HTX là t chUc kinh t - xa hi; cách t chirc HTX phài dira 
trên nguyen tc tr nguyen, dan chU, cUng có lçii và di tU thp dn cao. 

Ngay sau Cách mng Tháng 8 thânh cong nàm 1945, ngày 11 tháng 4 
nàm 1946, ChU tjch H ChI Minh dã vit thu kêu g9i diên chU, nông gia Vit 
Nam tham gia HTX nông nghip. Trong thu Bác H dâ vit: "Vit Nam là m5t 
nzthc sang v nóng nghip, nn kinh té' ld'y canh nóng lam gé'c... nóng dan giàu 
thI nuác ta giàu, nóng nghip ta thnh dii nuàc ta thjnh ", "nông dan mun giàu, 
nông nghip mué'n thjnh thI ccn phái có HTX"; "... HTX là hcrp von, hçrp s&c 
v&i nhau. Vé'n nhiu, thc manh, thI khó nhQc It ma lcii Ich nhiêu ". Trong thu 
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Nguäi con vit: "HTX nông nghip là m5t t chá'c Co lcri to cho nhà nOng. NO là 
cách tranh dá'u kinh té' cO hiu qua nhá't, d giip vào vic xáy dmg nithc nhà. 
HTX nOng nghip là mt cách lam cho nhà nOng doàn kit, lam cho nhà nOng 
thjnh vucrng. HTX nông nghip giip cho nhà nOng dqt din myc dIch, dã Ich 
quc lgi lcri dan ". Ngui tha thit kêu gQi: "1-01 dcng bào din chz nOng gia, 
anh em ta ai chcng mong duçic dy dii, giàu có, ai chang mong cho nu'óc thjnh 
dan cu&ng. Vy chzng ta hay mau mau chung vn gOp sic, lIp  nên HTX nOng 
nghip a khp ncri; tz lang mgc cho din tinh thành dáu dáu cüngphái cO HTX" 

Sau 19 näm, cüng vào ngày (11 tháng 4 nàm 1964), Bác H gui thu cho 
Dai hi HTX và di san xut nông nghip tiên tin min nüi và trung du, khen 
ngçii nhiThg HTX diên hInh tiên tin, và yêu cu các cap, các ngành quan tam chi 
dto các HTX nông nghip phát trin. 

Vài nghia cüa ngày 11 tháng 4, ngày dánh d.0 2 si.r kin quan tr9ng dôi 
vri phong trào HTX cüa Vit Nam, Ban chip hành Lien minh HTX Vit Nam 
khóa IV, nhim kS'  2010 - 2015 thng nhAt trInh và dã duçic Thu tuâng ChInh 
phü dng 1y ngày 11 tháng 4 hang näm là Ngày HTX Vit Nam (Quyt djnh 
so 1268/QD-TTg ngày 27 tháng 7 nãm 2011). 

LIEN MINH HTX VIETNAM 
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