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Chủ tịch
Nguyễn Ngọc Bảo

LỜI TỰA
của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam
Kinh tế hợp tác, hợp tác xã ngày
càng phát triển rộng khắp, dần
trở thành phương thức tổ chức
hoạt động kinh tế, đời sống của
xã hội văn minh, phù hợp với xu
hướng phát triển của kinh tế bao
trùm, kinh tế chia sẻ, các thành
viên trong xã hội đều hưởng lợi,
không ai bị bỏ lại phía sau. Việt
Nam với dân số hơn 93 triệu dân,
gần 10 triệu hộ sống ở địa bàn
nông thôn, hơn 4 triệu hộ cá thể
sinh sống ở đô thị, thu nhập và
tích lũy tài sản ngày càng tăng,
nhu cầu liên kết, hợp tác theo mô
hình hợp tác xã, tổ hợp tác để sản
xuất, giải quyết nhu cầu của cuộc
sống ngày càng tăng nhanh. Với
lợi thế, ưu việt đóng góp cho phát
triển kinh tế - xã hội, kinh tế hợp
tác, hợp tác xã đóng vai trò ngày
càng quan trọng và đang trở
thành một trong những trụ cột
của nền kinh tế Việt Nam.

Trải qua hơn 70 năm phát triển,
khu vực hợp tác xã Việt Nam ngày
càng lớn mạnh, được đánh dấu
bằng sự ra đời của Liên minh Hợp
tác xã Việt Nam vào tháng 10
năm 1993 để thực hiện chức năng
đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích
cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
xã và các thành viên tự nguyện
tham gia xây dựng và phát triển
kinh tế hợp tác tại Việt Nam. Đến
năm 2018, Liên minh Hợp tác xã
Việt Nam đại diện cho trên 20
nghìn hợp tác xã, hơn 93 nghìn tổ
hợp tác xã và gần 60 liên hiệp hợp
tác xã hoạt động đa dạng trong
các ngành nghề, lĩnh vực của nền
kinh tế, từ nông nghiệp, công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến
thương mại dịch vụ, giao thông
vận tải, môi trường, y tế, tín dụng
với gần 7 triệu thành viên, 2,5
triệu lao động chính thức và trên
10 triệu lao động phi chính thức.

Trong giai đoạn 2019-2020 và
những năm tiếp theo, Liên
minh Hợp tác xã Việt Nam ưu
tiên tăng cường hơn nữa quan
hệ hợp tác trong và ngoài nước,
đặc biệt chú trọng đến hợp tác
về kinh tế giữa các hợp tác xã
của Việt Nam và các hợp tác xã
các nước, với các tổ chức quốc
tế, các tập đoàn kinh tế nhằm
trao đổi kinh nghiệm quốc gia
và quốc tế trong phát triển hợp
tác xã, khai thác, huy động
nguồn lực để thực hiện các giải
pháp nâng cao năng lực quản
trị, tăng quy mô, năng suất,
chất lượng, hiệu quả hoạt động
của hợp tác xã, thúc đẩy hoạt
động đầu tư, sản xuất kinh
doanh liên kết chuỗi giá trị
ngành hàng, tiếp cận thị trường
trong và ngoài nước, tạo sức
lan tỏa và phát triển kinh tế
hợp tác xã nhanh và bền vững.

Trân trọng!
Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Bảo
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
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1.

LỊCH SỬ
HÌNH THÀNH

NGÀY 11 /4 / 1946
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi điền
chủ nông gia Việt Nam kêu gọi tham gia
hợp tác xã nông nghiệp. Sau lời kêu gọi
của Người, hàng loạt cơ sở kinh tế hợp tác
được thành lập và các hợp tác xã phát
triển mạnh mẽ vào những năm 50-60 của
thế kỷ XX. Cùng với quá trình phát triển
của phong trào hợp tác xã ở Việt Nam, các
cơ quan quản lý, tổ chức đại diện và hỗ trợ
cho các hợp tác xã cũng từng bước được
thành và phát triển

NĂM 1955
Ban quản lý hợp tác xã mua bán
Việt Nam được thành lập

NGÀY 18/12/1991
NĂM 1961
Thành lập Liên hiệp xã tiểu thủ công
nghiệp Việt Nam. Đây là hai tổ chức cấp
quốc gia quản lý, đại diện, hỗ trợ các hợp
tác xã mua bán và tiểu thủ công nghiệp
trên quy mô cả nước

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay
là Thủ tướng Chính phủ) ra Quyết
định số 409/CT thành lập Hội
đồng Trung ương lâm thời các
doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Liên
hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công
nghiệp Trung ương và Ban quản lý
hợp tác xã mua bán Việt Nam

NGÀY 30/10/1993
Đại hội đại biểu toàn quốc các hợp tác xã
Việt Nam lần thứ nhất được tiến hành.
Đại hội đã thông qua Điều lệ xác định Hội
đồng Trung ương Liên minh các hợp tác
xã Việt Nam là tổ chức hỗ trợ, đại diện và
bảo vệ quyền, lợi ích tất cả các hợp tác xã
hoạt động ở tất cả các ngành, lĩnh vực của
nền kinh tế quốc dân

NGÀY 24/01/2017
Điều lệ của Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam khóa V được Thủ tướng Chính phủ
chuẩn y tại Quyết định số 105/QĐ-TTg

NGÀY 01/12/1993
Điều lệ của Hội đồng Trung ương
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
được Thủ tướng Chính phủ chuẩn
y tại Quyết định số 582-TTg/QĐ

Kể từ khi Luật Hợp tác xã đầu tiên
được Quốc hội thông qua năm
1996, có hiệu lực thi hành từ
01/01/1997 đến Luật Hợp tác xã
2003 và Luật Hợp tác xã năm
2012 đã tạo hành lang pháp lý
thuận lợi cho khu vực hợp tác xã
phát triển.
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2.

CHỨC NĂNG,
NHIỆM VỤ
CHỨC NĂNG
Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
của các thành viên.

Thực hiện các chương trình, dự án,
dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã được giao.

Phối hợp với các Bộ, Ngành xây dựng quy
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp
tác, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ cá thể; xây
dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn
với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực trong
các lĩnh vực, các ngành, các khu vực và
tổng kết, nhân diện rộng.

Tham gia xây dựng chính sách, pháp
luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Tuyên truyền, vận động phát triển tổ hợp
tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

Đại diện cho các thành viên trong quan
hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức
trong và ngoài nước theo quy định của
pháp luật.

Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần
thiết cho sự hình thành và phát triển
của kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác
xã và các thành viên.

NHIỆM VỤ
❖ Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức
thực hiện các văn bản quy phạm
pháp luật về kinh tế tập thể, nòng
cốt là hợp tác xã và văn bản pháp
luật khác có liên quan;
❖ Phối hợp thực hiện và xây dựng
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,
chương trình phát triển kinh tế tập
thể, nòng cốt là hợp tác xã (xây
dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn
và kế hoạch hàng năm) và các văn
bản quy phạm pháp luật có liên
quan;
❖ Thực hiện các dịch vụ công, các
hoạt động hỗ trợ, tư vấn, cung cấp
dịch vụ cho các thành viên về pháp
lý, đầu tư, khoa học - công nghệ,
thông tin, tài chính, tín dụng, thị
trường, kiểm toán, bảo hiểm, kiểm
định chất lượng hàng hóa và các
lĩnh vực khác;
❖ Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam và các tổ chức thành viên; các
tổ chức xã hội khác trong việc tuyên
truyền, phổ biến và thực hiện pháp
luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
xã; triển khai các chương trình, dự
án phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã,
liên hiệp hợp tác xã;

❖ Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của
các thành viên để đề xuất với
Đảng, Nhà nước về các chủ
trương, hệ thống các văn bản quy
phạm pháp luật và các cơ chế
chính sách phát triển kinh tế tập
thể, nòng cốt là hợp tác xã;
❖ Tuyên truyền, vận động các hộ
gia đình, tổ hợp tác, các cơ sở sản
xuất nhỏ và vừa phát triển hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã; tổng
kết và phổ biến kinh nghiệm của
các hợp tác xã điển hình tiên tiến;
tổ chức các phong trào thi đua
trong hệ thống Liên minh Hợp
tác xã;
❖ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, dạy
nghề đội ngũ cán bộ trong hệ
thống Liên minh Hợp tác xã; cán
bộ quản lý, thành viên và người
lao động trong các tổ hợp tác, hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các
thành viên khác thuộc thành
phần kinh tế hợp tác, nòng cốt là
hợp tác xã;
❖ Tổ chức các hoạt động kinh tế vì
mục tiêu phát triển hệ thống
Liên minh Hợp tác xã và hỗ trợ
thành viên;

❖ Tham gia các tổ chức quốc
tế, các tổ chức phi chính
phủ, phát triển quan hệ hợp
tác với các tổ chức ở các
nước; tiếp nhận và tổ chức
thực hiện các chương trình,
dự án hỗ trợ, khoản viện
trợ để phát triển hợp tác xã
và liên hiệp hợp tác xã;
❖ Huy động các nguồn lực
hợp pháp trong và ngoài
nước để đầu tư phát triển
kinh tế tập thể, nòng cốt là
hợp tác xã;
❖ Tư vấn, phản biện và giám
sát xã hội về các chính
sách, chương trình, đề tài,
dự án do cơ quan nhà nước
yêu cầu về các vấn đề liên
quan phát triển kinh tế tập
thể, nòng cốt là hợp tác xã
và hoạt động của Liên
minh Hợp tác xã các cấp;
❖ Thực hiện các nhiệm vụ
khác do Đảng, Nhà nước,
Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ giao hoặc các
đơn vị, tổ chức hợp pháp
khác giao.
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3.

CƠ CẤU
TỔ CHỨC

Đại hội đại biểu toàn quốc
Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao
nhất của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, gồm đại
hội thường kỳ và đại hội bất thường. Đại hội thường
kỳ được tổ chức 05 năm một lần, do Ban Chấp hành
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triệu tập. Đại hội bất
thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba)
tổng số ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã
Việt Nam đề nghị. Đại hội thường kỳ hoặc đại hội bất
thường được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai)
số đại biểu chính thức có mặt.
Đại hội có nhiệm vụ thảo luận và thông qua Báo cáo
tổng kết nhiệm kỳ; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm
kỳ tới; thông qua báo cáo tổng kết và phương hướng
nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ của Ủy ban kiểm tra;
thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung; thảo
luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban
Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; bầu Ban
Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã
Việt Nam; các nội dung khác (nếu có); thông qua
nghị quyết Đại hội.
Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội: Đại hội có thể biểu
quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc
quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định.
Các Nghị quyết của Đại hội được thông qua khi có
trên 1/2 (một phần hai) tổng số đại biểu tham dự Đại
hội đồng ý, trừ trường hợp quyết định tại Điều 26
Điều lệ Liên minh hợp tác xã Việt Nam.

Ban Chấp hành Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam
Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là
cơ quan lãnh đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam giữa hai kỳ Đại hội, do Đại hội đại biểu toàn
quốc bầu. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban
Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban
Chấp hành cùng với nhiệm kỳ của Đại hội.

Ban Thường vụ
Liên minh Hợp tác
xã Việt Nam
Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam là cơ quan lãnh đạo của Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam giữa hai kỳ họp Ban
Chấp hành, do Ban Chấp hành bầu trong
số các Ủy viên Ban Chấp hành; Ban
Thường vụ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ
tịch và các Ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu
chuẩn Ủy viên Ban Thường vụ do Ban
Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban
Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

Thường trực Liên
minh Hợp tác xã
Việt Nam
Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.
Thường trực có nhiệm vụ và quyền hạn:
điều hành, giải quyết công việc hàng ngày,
thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã
Việt Nam; chuẩn bị các nội dung, chương
trình, kế hoạch hoạt động của Ban Thường
vụ; chủ trì, chủ động phối hợp các Ban,
Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương và các
địa phương để quán triệt, tổ chức thực hiện
các chủ trương, nghị quyết, các chính sách
có liên quan đến kinh tế tập thể, nòng cốt
là hợp tác xã; hướng dẫn và kiểm tra hoạt
động của Liên minh Hợp tác xã các cấp và
tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của
bộ máy chuyên trách; phối hợp, kiểm tra,
đôn đốc các dự án, chương trình trọng
điểm, các thành viên liên kết các cấp.
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Thường trực Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam

Hình 1: Sơ đồ tổ chức của hệ thống Liên
minh Hợp tác xã Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc

Ban Chấp hành

Chủ tịch
Nguyễn Ngọc Bảo

Ủy ban Kiểm tra

Ban Thường vụ
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Thịnh

Phó Chủ tịch
Nguyễn Mạnh Cường

Thường trực
Phó Chủ tịch
Lê Văn Nghị

Bộ máy chuyên trách
của Liên minh Hợp
tác xã Việt Nam

Văn phòng, các
ban chuyên môn
và Đơn vị trực
thuộc

Liên minh HTX
tỉnh, thành phố

Hợp tác xã, Liên hiệp HTX, tổ hợp tác và các
thành viên khác
Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là bộ máy chuyên
trách của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, bao gồm Văn
phòng, các ban chuyên môn và các pháp nhân trực thuộc do
Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam quyết định.
Tổ chức bộ máy hiện nay theo Điều lệ Liên minh Hợp tác xã
Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 105/QĐ-TTg ngày 24/01/2017. Tổng số cán bộ,
nhân viên hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hơn
1.000 người (trên 80% trình độ đại học và trên đại học, gần
20% trình độ cao đẳng, trung cấp), cán bộ, nhân viên trong
hệ thống giàu kinh nghiệm công tác, nhiệt huyết và am hiểu
khu vực kinh tế hợợp tác, hợp tác xã, có đủ khả năng thực
hiện các chức năng, nhiệm vụ. Hệ thống Liên minh Hợp tác
xã Việt Nam được tổ chức chặt chẽ, khoa học, dân chủ, liên
kết theo chiều dọc: Ban chấp hành, Ban Thường vụ,
Thường trực, Ủy ban Kiểm tra, Liên minh Hợp tác xã các
tỉnh, thành phố hoạt động theo các quy chế được ban hành,
như Hình 1.

Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ, LMHTXVN (2019)

Liên minh Hợp
tác xã cấp tỉnh
Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh thuộc hệ thống tổ
chức của Liên minh Hợp tác---xã Việt Nam, được tổ
chức, hoạt động theo Điều lệ do Đại hội Liên minh
Hợp tác xã cấp tỉnh thông qua. Điều lệ của Liên
minh Hợp tác xã cấp tỉnh phải phù hợp với Điều lệ
của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.--
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PHẦN THỨ HAI
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN

KINH TẾ HỢP TÁC,
HỢP TÁC XÃ
ĐẾN NĂM 2018
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1.

SỐ LƯỢNG
HỢP TÁC XÃ
PHÂN THEO
LOẠI HÌNH
HOẠT ĐỘNG
Kinh tế hợp tác, HTX tiếp tục phát
triển trên địa bàn cả nước và hầu hết
lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội,
đang trở thành thành phần kinh tế
quan trọng của nền kinh tế.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
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Năm 2018, cả nước thành lập mới:

2.366 15
Hợp tác xã

Liên
hiệp
Hợp tác xã

7.840
Tổ hợp tác

Cả nước có

22.456
Hợp tác xã

Tăng
so với

8% 57/63

năm 2017

tỉnh, thành
phố tăng
số lượng
HTX

Trong đó:

13.712
7.563

Hợp tác xã nông nghiệp, tỉ lệ
hoạt động có hiệu quả gần 50%

HTX phi nông nghiệp (công
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
xây dựng, vận tải, thương mại, y
tế, giáo dục, công nghệ thông
tin, môi trường,...), tỉ lệ HTX
hoạt động có hiệu quả hơn 60%

1.181

quỹ tín dụng nhân dân, phần lớn
hoạt động có hiệu quả

74

liên hiệp HTX, tỉ lệ hoạt động có
hiệu quả gần 50%

103.435

THT

Các thành phần kinh tế hợp tác, tư nhân ở các địa
phương đẩy mạnh khai thác lợi thế điều kiện tự
nhiên - xã hội, sản phẩm đặc sản, ngành nghề
truyền thống và chính sách hỗ trợ của Nhà nước
thông qua chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, khuyến
nông, khuyến công để tổ chức sản xuất theo mô hình
kinh tế hợp tác, HTX, đang trở thành loại hình tổ
chức sản xuất phổ biến, nhất là vùng khó khăn như
Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên.
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Các HTX cung ứng dịch vụ đầu vào
cho thành viên; khoảng 30% HTX
nông nghiệp và hầu hết HTX phi
nông nghiệp cung ứng cả dịch vụ đầu
vào và đầu ra cho thành viên; quy
mô hoạt động của phần lớn HTX
tăng so với năm 2017

Cuối năm 2018, các HTX có tổng số :

6.950.000
thành viên

Tổng tài sản

81.000
Tỷ đồng

95.500 2.480.000

thành viên tăng lên
so với năm 2017

Lao động
thường xuyên

9.100

Tăng
Tỷ đồng so với
năm 2017

Hầu hết các HTX bảo toàn vốn và tăng doanh thu. Liên hiệp HTX hoạt
động chủ yếu tiêu thụ sản phẩm, nhiều liên hiệp HTX có quy mô lớn, quản
trị hiện đại như Liên hiệp HTX thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Coop) có 28 HTX thành viên, 102 siêu thị, 3.000 cửa hàng liên kết. THT
thu hút khoảng 01 triệu thành viên, từng bước chuyển thành HTX.
Nhiều địa phương có mô hình HTX khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng công
nghệ cao có hiệu quả; thành lập liên hiệp HTX làm "đầu kéo" cung ứng đầu
vào và tiêu thụ sản phẩm cho HTX thành viên; nhiều HTX quy mô lớn,
hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con đa ngành, xuất khẩu trực tiếp.
Lao động trẻ có chuyên môn kỹ thuật đã khai thác lợi thế đất đai, khí hậu,
cây trồng vật nuôi, dược liệu, ngành nghề truyền thống, công nghệ thông
tin để thành lập HTX ứng dụng công nghệ cao.
Kinh tế hợp tác, HTX có tác động tích cực đối với phát triển nền kinh tế xã hội và các địa phương. Khu vực kinh tế hợp tác, HTX và các thành viên
đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, qui mô và tỷ trọng có xu hướng tăng;
cung ứng hàng hóa tiêu dùng cho ổn định giá cả thị trường, là thành tố đóng
góp tích cực cho tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm
nghèo bền vững; các HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp là đầu mối liên
kết với các doanh nghiệp hình thành các chuỗi giá trị. Các THT, HTX là
“bà đỡ” tạo việc làm cho các lao động tay nghề thấp, tuổi cao chuyển về từ
các khu công nghiệp. Các THT, HTX, liên hiệp HTX ở vùng sâu, vùng xa,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần nâng cao trình độ sản xuất, tạo
việc làm và thu nhập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển hệ thống
chính trị, củng cố an ninh quốc phòng.
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Hình 2: Hợp tác
xã giai đoạn
2013 - 2018
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25000

22456

Từ năm 2013 đến
2018, tổng số HTX
tăng 3.565 HTX,
tương đương tăng 19%
so với năm 2013; số
HTX hoạt động hiệu
quả tăng 3.168 HTX,
tương đương tăng 47%
so với năm 2013

19663

19446

18891

20000

20846
18859

15000

10000

7450

7024

6723

9107

8041

9891

5000

Đơn vị tính: HTX

2326

1678

1274

947

917

2390

0
2013

Nguồn: Ban Chính
sách và Phát triển Hợp
tác xã, LMHTXVN
(2019)

2014

Tổng số HTX

Hình 3: Hợp tác xã phân
theo lĩnh vực hoạt động
(31/12/2018)

2015

Số HTX hoạt động hiệu quả

Môi trường
Xây dựng
Tín dụng

1181
5%

Đơn vị tính: HTX, %

Nguồn: Ban Chính
sách và Phát triển
Hợp tác xã,
LMHTXVN (2019)

Vận tải

1406
6%

Thương mại

1944
9%

CN -TTCN

2319
11%

2016

948
4%

488
2%

2017

2018

Số HTX thành lập mới

Khác (nhà ở, y tế,
trường học…)

458
2%
Nông - lâm - ngư diêm nghiệp

13712
61%
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Hình 4: Cơ cấu
hợp tác xã phân
theo vùng

Đơn vị tính: HTX, %
Nguồn: Ban Chính
sách và Phát triển
Hợp tác xã,
LMHTXVN (2019)

Duyên hải
miền Trung

Đông Nam bộ

1707
8%

1231
6%

Tây Nguyên

1192
5%

ĐB Sông Hồng

6017
27%

Tây Bắc

2050
9%
ĐB Sông
Cửu Long

2560
11%
Đông Bắc

3839…

Bắc Trung bộ

3860
17%
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Hình 5: Tổng số thành viên, số lao
động và lao động là thành viên HTX
Đơn vị tính: Người
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Hình 6. Tình hình phát triển
tổ hợp tác (2013 - 2018)
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Nguồn: Ban Chính sách và Phát triển Hợp tác xã, LMHTXVN (2019)
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Số LĐ là
thành viên
HTX

Tổng số lao
động thường
xuyên trong
HTX
Tổng số
thành viên

Nguồn: Ban Chính
sách và Phát triển
Hợp tác xã,
LMHTXVN (2019)

Hình 7: Tình hình phát triển
Liên hiệp hợp tác xã
Đơn vị tính: LHHTX
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Nguồn: Ban Chính sách và Phát triển Hợp tác xã, LMHTXVN (2019)
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Hình 8: Chất lượng đội
ngũ quản lý hợp tác xã
Đơn vị tính: người
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Hình 9: Tài sản
của hợp tác xã
Đơn vị tính: tỉ đồng
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Nguồn: Ban Chính sách và Phát triển Hợp tác xã, LMHTXVN (2019)
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Hình 10: Doanh thu bình
quân, Doanh thu BQ với
thành viên và lãi bình quân
Đơn vị tính: nghìn đồng
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Hình 11: Thu nhập bình
quân người lao động
Đơn vị tính: triệu đồng/năm
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2.

VỐN ĐIỀU LỆ,
TÀI SẢN CỦA
HỢP TÁC XÃ
Tính đến 31/12/2017, tổng vốn điều
lệ của các hợp tác xã khoảng 30 nghìn
tỷ đồng, bình quân 1,5 tỷ đồng/ hợp
tác xã. Các hợp tác xã giao thông vận
tải có số vốn điều lệ trung bình cao
hơn hẳn các lĩnh vực khác, đạt 6 tỷ
đồng/ hợp tác xã , Quỹ tín dụng nhân
dân đạt 2 tỷ đồng/ Quỹ, Hợp tác xã
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng
có số vốn điều lệ trung bình 1,6 tỷ
đồng, riêng lĩnh vực nông nghiệp, vệ
sinh môi trường vốn điều lệ trung
bình đạt 500 triệu đồng/ hợp tác xã.

Tài sản
Từ năm 2013 – 2018, tổng tài sản
tăng 32 nghìn tỷ đồng, tương đương
tăng 42%, trong đó, tài sản lưu
động tăng 20 nghìn tỷ đồng, tài sản
cố định tăng 12 nghìn tỷ đồng.
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3.

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỢP TÁC XÃ

Số lượng hợp tác xã hoạt động hiệu quả cũng tăng dần đều theo từng năm, từ 6.723 HTX
(chiếm 36% hợp tác xã) vào năm 2013 lên 9.891 hợp tác xã (chiếm 45% tổng số hợp tác xã)
hoạt động hiệu quả năm 2018. Điều này cho thấy, các HTX hoạt động ngày càng hoạt động
hiệu quả hơn, khu vực hợp tác xã đang dần được phát triển nhanh hơn. Đánh giá tổng thể, có
9.891 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, chiếm 45% (tăng 10% so với năm 2017).

Hình 12. Tổng số hợp tác xã và số
lượng hợp tác xã hoạt động hiệu quả
(2013 - 2018)
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Nguồn: Ban Chính sách và Phát triển Hợp tác xã, LMHTXVN (2019)

Hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị
Tính đến 28/2/2018, cả nước có trên 1.000 hợp tác xã tham gia phát triển sản xuất gắn với
chuỗi giá trị, chiếm 5,2% tổng số hợp tác xã hiện có.
Phần lớn HTX có nhận thức và nhu cầu sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị để phát triển
bền vững, nhiều HTX nông nghiệp, phi nông nghiệp đã huy động các nguồn lực, xúc tiến thương
mại thị trường trong nước và xuất khẩu. Năm 2018, cả nước có khoảng 15% tổng số HTX nông
nghiệp và hơn 60% HTX phi nông nghiệp sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Hệ thống Liên minh
HTX Việt Nam sử dụng các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa khoảng 18 tỷ đồng
để hỗ trợ, xây dựng 77 HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại 51 tỉnh, thành phố.
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1.

NGUỒN NHÂN LỰC
Tổng số nguồn nhân lực toàn hệ thống: 1.680 người, trong đó số cán bộ trong
biên chế nhà nước là 920 người (Liên minh HTX Việt Nam là 72 người, Liên
minh HTX tỉnh, thành phố là 848 người) số cán bộ và người lao động có trình
độ đại học và trên đại học là 1.473 người, chiếm 87,7%; số cán bộ được đào
tạo lý luận chính trị là 372 người, chiếm 22%.

Hình 13: Tình hình lao động, trình độ
chuyên môn, trình độ lý luận của CNV
Liên minh HTX tỉnh, thành phố (2018)
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Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ, LMHTXVN (2019)

Hình 14: Phân loại lao động đang làm
việc Liên minh hợp tác xã các tỉnh,
thành phố phân theo vùng (2018)
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Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ, LMHTXVN (2019)

Đồng bằng
sông Cửu Long
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Hình 15: Trình độ chuyên môn của cán bộ Liên minh
HTX các tỉnh, thành phố phân theo vùng (2018)
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Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ, LMHTXVN (2019)

Hiện có 61 chủ tịch, trong đó có 57 nam và 04 nữ (chiếm 6,5%), độ tuổi trung bình là 54 tuổi tại
Liên minh Hợp tác xã 63 tỉnh, thành phố. Có 116 phó chủ tịch trong đó có 49 đồng chí là nữ
(chiếm 42,2%), độ tuổi trung bình là 49 tuổi. Điều này cho thấy đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Liên
minh hợp tác xã các tỉnh phổ biến là cao tuổi.

Hình 17: Số lượng, giới tính và tuổi trung bình của Chủ tịch, Phó Chủ
tịch và lãnh đạo phòng Ban Liên minh HTX các tỉnh, thành phố (2017)
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Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ, LMHTXVN (2019)
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Hình 16: Trình độ cán bộ Liên minh HTX tỉnh, thành phố
phân theo vùng (2018)
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Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ, LMHTXVN (2019)

2.
NGUỒN KINH PHÍ
Hàng năm, Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh đều được ngân sách
nhà nước cấp theo số lượng biên chế để bảo đảm hoạt động, có
46,0% Liên minh hợp tác xã tỉnh được cấp định mức ngân
sách bằng các sở quản lý nhà nước. Tỷ lệ liên minh hợp tác xã
được cấp ngân sách hàng năm bằng với các sở quản lý nhà
nước phân theo các vùng là: Đông Nam bộ 62,5%; Đồng bằng
sông Hồng 60,0%; Tây Nguyên 60,0%; Tây Bắc 42,8%;
Đồng bằng sông Cửu Long 41,2%; Đông Bắc bộ 37,5%; Bắc
Trung bộ 33,3%; Nam Trung bộ 16,7%.
Tổng ngân sách cấp bảo đảm cho Liên minh hợp tác xã tỉnh
hoạt động năm 2018 đáp ứng đủ nhu cầu chi thường xuyên.
Bên cạnh đó, hệ thống liên minh hợp tác xã tích cực khai thác
cơ sở vật chất đang được giao quản lý đồng thời tăng cường
hợp tác với các tổ chức quốc tế phi chính phủ để huy động
nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của hệ thống.

Đông Nam bộ

ĐB sông Cửu
Long
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3.

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ
TRANG THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG
Hầu hết Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố
được cấp đất xây dựng trụ sở làm việc, một số tỉnh
được bố trí tại trụ sở chung của khối các cơ quan,
được bố trí 1-2 xe ô tô để phục vụ hoạt động chung
và được trang bị máy móc thiết bị và các công cụ
làm việc khác để cán bộ nhân viên làm việc.

Hình 18. Số lượng phương tiện vận chuyển Liên
minh HTX các tỉnh, thành phố (2013 - 2018)
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Nguồn: Ban Tổ chức cán bộ, LMHTXVN (2019)

Hình 19: Trang thiết bị làm việc của Liên
minh HTX các tỉnh, thành phố (2017)
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4.

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT
TRIỂN HỢP TÁC XÃ
Quỹ Hỗ trợ phát triển
hợp tác xã Trung ương
Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã hoạt động từ cuối năm
2007, hiện nay vốn của Quỹ là 450 tỷ đồng. Năm 2018,
Quỹ đã ký hợp đồng cho vay 23 dự án (trên địa bàn 16
tỉnh, thành phố), tăng 35% so với năm 2017; tổng số
tiền ký hợp đồng tín dụng đạt 58 tỷ đồng, tăng 72% so
với năm 2017; giải ngân cho 16 dự án với số tiền giải
ngân ước đạt 28,7 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2017,
dư nợ cuối năm ước đạt 99,1 tỷ đồng, tăng 2,4% so với
cuối năm 2017. Các hợp tác xã vay vốn nhằm đầu tư đổi
mới công nghệ kỹ thuật, đổi mới phát triển sản phẩm, mở
rộng thị trường, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới,
mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến.

Quỹ Hỗ trợ phát triển
hợp tác xã tại địa phương
Đến nay cả nước có 53 Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã
các tỉnh, thành phố được thành lập. Năm 2018, Quỹ Hỗ
trợ phát triển HTX của tỉnh, thành phố đã giải quyết cho
1.234 lượt HTX (tăng 29% so với năm 2017), 71 lượt tổ
hợp tác và 61.568 lượt thành viên HTX vay vốn với
doanh số cho vay đạt 2.029 tỷ đồng.
Hiện còn 10 tỉnh, thành phố chưa thành lập Quỹ hoặc
chưa được tỉnh tạo nguồn vốn hỗ trợ hợp tác xã.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
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1.
Huy động các nguồn lực để xây
dựng và triển khai Đề án hỗ trợ,
xây dựng mô hình HTX sản xuất
gắn với chuỗi giá trị ở các tỉnh,
thành phố

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong tái cơ
cấu nông nghiệp, nông thôn, Đảng đoàn, Ban Chấp
hành, chỉ đạo việc ban hành các Nghị quyết, Quyết
định, thành lập 08 Tổ Công tác xây dựng mô hình HTX
sản xuất gắn với chuỗi giá trị; phân công trực tiếp các
đồng chí Thường trực chỉ đạo tổ chức triển khai thực
hiện trên cơ sở huy động nguồn lực từ ngân sách nhà
nước, kết hợp từ các tổ chức kinh tế trong và ngoài
nước, các thành viên liên kết cấp quốc gia; chủ trương
này cũng được các tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành
phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
Theo đó, bước đầu việc xây dựng mô hình HTX sản
xuất gắn với chuỗi giá trị đạt được kết quả, tác động
tích cực, góp phần đẩy mạnh hỗ trợ HTX phát triển; đã
khảo sát 140 HTX/63 tỉnh, thành phố và lựa chọn hỗ
trợ 75 HTX; tổ chức 30 lớp đào tạo cho 1.509 lượt học
viên, tổng kinh phí hỗ trợ trên 17 tỷ đồng. Liên minh
HTX tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với đơn vị sự
nghiệp của Liên minh HTX Việt Nam xây dựng mô
hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; HTX gắn với
chuỗi giá trị hoạt động có hiệu quả và lan tỏa, tạo hiệu
ứng tốt về vai trò, vị trí của hệ thống Liên minh HTX
Việt Nam.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
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2.
Đẩy mạnh tuyên truyền trong
nước và quốc tế, góp phần
nâng cao nhận thức của xã hội
và hiểu biết của các tổ chức
quốc tế có liên quan về sự phát
triển và vai trò của kinh tế hợp
tác, HTX đối với phát triển nền
kinh tế - xã hội

Vị trí, vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh
HTX Việt Nam đối với phát triển kinh tế hợp tác,
HTX. Liên minh HTX Việt Nam nâng cao năng lực
và chất lượng thông tin, tuyên truyền trên Cổng
thông tin điện tử và Thời báo Kinh doanh (đã cập
nhật 5.357 tin, bài ảnh lên Cổng Thông tin điện tử;
dựng và đăng tải 42 video về hoạt động của khu
vực kinh tế hợp tác, HTX và hoạt động của Liên
minh HTX Việt Nam lên kênh Youtube và Cổng
Thông tin điện tử; xây dựng và triển khai Dự án
hiện đại hóa công nghệ thông tin, ứng dụng công
nghệ cao kết nối thông tin giữa HTX, liên hiệp
HTX với hệ thống Liên minh HTX Việt Nam); phối
hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí ở Trung ương
để sản xuất các chương trình về kinh tế hợp tác,
HTX; tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, hội
chợ để làm tốt công tác tuyên truyền; đẩy mạnh
tuyên truyền các mô hình HTX tiên tiến, ứng dụng
công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị có
hiệu quả. Liên minh HTX tỉnh, thành phố tiếp tục
phát hành bản tin kinh tế tập thể, nâng cấp cổng
thông tin điện tử, gửi văn bản chính sách, pháp luật
cho HTX; tổ chức 1.000 hội nghị, tập huấn, tuyên
truyền về kinh tế hợp tác, HTX (tăng 44,3% so với
năm 2017) cho gần 38.587 lượt người tham dự.
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3.
Thực hiện có hiệu quả
chức năng đại diện, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của các HTX, liên
hiệp HTX, tổ hợp tác

Nắm bắt nhu cầu của HTX để tư vấn,
hướng dẫn pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp cho HTX liên quan đến tranh
chấp đất đai, tài sản; chú trọng nâng cao
nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ
thực hiện công tác kiểm tra trong hệ
thống, tổ chức 207 lớp tập huấn nghiệp vụ
kiểm tra cho trên 10.000 cán bộ; phối hợp
với các cơ quan có thẩm quyền xử lý 933
đơn tố cáo, khiếu nại của thành viên về tài
sản, đất đai, vốn.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
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4.

Đẩy mạnh hoạt động đào
tạo, mở rộng bước đầu
cung cấp dịch vụ hỗ trợ
nhằm nâng cao năng lực
quản trị của các HTX

Sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và tài
trợ trong nước và quốc tế, các Trường đào tạo
của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã tổ
chức 100 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản
trị hoạt động của HTX cho 6.154 lượt cán bộ
HTX (tăng 45,3% so với năm 2017), đào tạo
nghề cho hơn 2.000 học sinh; thành lập Trung
tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư HTX, tăng
cường xúc tiến thương mại, công nghệ và tư
vấn pháp lý cho HTX; tổ chức hội chợ HTX tại
thành phố Hà Nội với 400 gian hàng và kết nối
cung - cầu với 200 hợp đồng giá trị 1.000 tỷ
đồng hàng hóa HTX được ký kết tiêu thụ; Quỹ
Hỗ trợ phát triển HTX thẩm định và ký hợp
đồng tín dụng 58 tỷ đồng cho vay 23 dự án tại
16 tỉnh, thành phố. Liên minh HTX tỉnh,
thành phố tổ chức các hội nghị chuyên đề tháo
gỡ khó khăn cho các HTX; tổ chức 543 lớp bồi
dưỡng cho 29.033 lượt cán bộ; hỗ trợ 103
HTX và thành viên vay vốn từ Quỹ quốc gia
giải quyết việc làm; các Quỹ Hỗ trợ phát triển
HTX địa phương đã cho vay 1.234 lượt HTX
(tăng 29% so với năm 2017), 71 lượt THT,
61.568 lượt thành viên HTX và THT với
doanh số cho vay 2.029 tỷ đồng; xúc tiến
thương mại trong và ngoài nước cho HTX.
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5.
Hoàn thiện cơ chế và tăng cường
hợp tác với các liên đoàn HTX quốc
tế, tổ chức phi chính phủ và tổ chức
hợp tác của các nước để tuyên
truyền, học tập kinh nghiệm và khai
thác nguồn lực phục vụ cho phát
triển kinh tế hợp tác, HTX

Liên minh HTX Việt Nam ban hành quy định về hợp tác quốc
tế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; phát hành Báo
cáo thường niên năm 2017; khai thác nguồn lực của GIZ,
JICA, KOICA, FAO, ILO, UNDP,…; mở rộng hợp tác với
Liên minh HTX Châu Á - Thái Bình Dương, Cộng hòa Liên
bang Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia,…; tổ
chức đoàn ra, đoàn vào để học tập kinh nghiệm; hỗ trợ hoạt
động hợp tác quốc tế cho Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.
Liên minh HTX tỉnh, thành phố đẩy mạnh hoạt động hợp tác
với một số tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động quốc tế, Tổ
chức phát triển Hà Lan, Tổ chức Hợp tác xã Canada,…; tổ
chức các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX tại
địa phương.
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6.
Liên minh HTX các tỉnh, thành
phố tiếp tục đóng vai trò nòng
cốt và quan trọng trong tư vấn,
hỗ trợ thành lập mới và kiểm tra,
giám sát, xử lý các vấn đề phát
sinh về hoạt động của HTX, liên
hiệp HTX và THT

Chủ trì công tác tuyên truyền, phân công cán bộ bám sát
địa bàn vận động thành lập HTX gắn với các sản phẩm
chủ lực ở địa phương; đào tạo nguồn nhân lực cho HTX;
phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền
(cấp huyện) hỗ trợ tư vấn pháp lý, hoàn thiện thủ tục hồ
sơ đăng ký thành lập mới HTX theo quy định.
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PHẦN THỨ NĂM

ĐỊNH HƯỚNG
MỤC TIÊU, NHIỆM
VỤ VÀ GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ
Ở VIỆT NAM
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1.

ĐỊNH HƯỚNG
MỤC TIÊU
Phát triển kinh tế hợp tác, HTX nhanh, hiệu quả, bền vững; các THT, HTX,
liên hiệp HTX phát triển, tăng số lượng, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả
hoạt động; phát triển HTX trong các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội, chú
trọng phát triển HTX nông nghiệp.
Xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh, tiếp tục đóng vai
trò nòng cốt, quan trọng phát triển kinh tế hợp tác, HTX; nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, khả năng tài chính; tăng cường liên kết chặt chẽ hệ
thống trong mọi hoạt động, nhất là hoạt động cung ứng dịch vụ cho HTX;
thống nhất tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương; nâng cao hiệu lực,
hiệu quả trong chỉ đạo và điều hành theo quy định của Điều lệ; đảm bảo công
tác thông tin báo cáo kịp thời, chất lượng; nâng cao đời sống vật chất, tinh
thần cho cán bộ, viên chức và người lao động.

2.
CHỈ TIÊU
PHÁT TRIỂN
NĂM 2019
Về phát triển kinh tế hợp tác, HTX: Cả nước thành lập mới ít nhất 7.000
THT, 2.500 HTX và 25 liên hiệp HTX. So với năm 2018, Liên minh HTX
tỉnh, thành phố đóng vai trò nòng cốt thành lập mới ít nhất từ 20 HTX, 01
liên hiệp HTX trở lên, HTX hoạt động có hiệu quả đạt từ 60% trở lên, số cán
bộ quản lý HTX được đào tạo, bồi dưỡng tăng 10%, số thành viên của HTX
tăng 8%, thu nhập của thành viên HTX tăng 10% trở lên; hệ thống Liên
minh HTX Việt Nam huy động các nguồn lực để hỗ trợ 100 HTX và xây
dựng 50 mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.
Về xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam: Số HTX thành viên của
Liên minh HTX tỉnh, thành phố tăng khoảng 20% so với năm 2018, chiếm
tối thiểu 80% tổng số HTX của tỉnh, thành phố; 100% Liên minh HTX các
tỉnh, thành phố có Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; 100% Liên minh HTX tỉnh,
thành phố thực hiện đào tạo nghiệp vụ, quy định thông tin, báo cáo đúng thời
hạn và chất lượng; từ 30 - 50% cán bộ của hệ thống được tham gia đào tạo,
đào tạo lại, chú trọng đào tạo nghiệp vụ tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình
HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.
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3.

CÁC NHIỆM VỤ,
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1

2

3

Thực hiện tốt vai trò nòng cốt và quan
trọng phát triển kinh tế hợp tác, HTX,
nâng cao chất lượng công tác tham mưu,
xây dựng chủ trương và chính sách.
Triển khai các công việc được giao để
tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết
TW 5 khóa IX và sơ kết 05 năm thực
hiện Kết luận số 102-KL/TW về Hội
quần chúng; đề xuất cơ chế, chính sách
để triển khai thực hiện có hiệu quả
Chương trình hành động thực hiện Quyết
định số 461/QĐ-TTg, Chỉ thị số 12/CTTTg, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ
tại văn bản số 276/TB-VPCP.

Thực hiện các giải pháp trọng tâm, đột
phá: Đổi mới công tác tư vấn thành lập
mới HTX và liên hiệp HTX; huy động
các nguồn lực để mở rộng và nâng cao
chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
quản trị HTX, đào tạo nghề cho thành
viên, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của hệ
thống Liên minh HTX Việt Nam; thực
hiện đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu
cầu và đặt hàng của HTX; khuyến khích
và hỗ trợ thành lập các liên hiệp HTX
làm “đầu kéo”, hỗ trợ HTX tăng quy mô,
phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị;
triển khai đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán
bộ, viên chức của hệ thống.

Mở rộng và nâng cao chất lượng cung
ứng dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu của
HTX, liên hiệp HTX và THT về vốn tín
dụng, xúc tiến thương mại, công nghệ, tư
vấn pháp lý, thông tin thị trường, tập
trung cho các HTX sản xuất gắn với
chuỗi giá trị; phân bổ chỉ tiêu cho vay từ
Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tổng vốn
450 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố
trong cả nước; tăng cường hợp tác, liên
kết với Ngân hàng Hợp tác, Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và
các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông
sản, hàng hóa.

4

Đẩy mạnh xây dựng mô hình sản
phẩm của HTX gắn với chuỗi giá trị
ở các tỉnh, thành phố. Đổi mới cơ chế,
qui trình, tăng kinh phí hỗ trợ, đào
tạo cán bộ xây dựng chuỗi giá trị liên
kết chặt chẽ với doanh nghiệp cung
ứng đầu vào và đầu ra cho HTX;
tăng cường giám sát, đánh giá hiệu
quả và nhân rộng mô hình.

5

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác
thông tin, tuyên truyền, chủ trương
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và
các mô hình HTX hoạt động có hiệu
quả, mang lại nhiều lợi ích cho thành
viên. Phối hợp với cơ quan báo chí, tổ
chức tập huấn cho phóng viên về kinh
tế hợp tác, HTX; tuyên truyền khởi
nghiệp sáng tạo theo mô hình HTX;
đa dạng hoá các biện pháp và hình
thức tuyên truyền ở trong nước và
quốc tế.

7

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác
thông tin trong hệ thống, đảm bảo
thông suốt, kịp thời, chính xác số liệu
và tình hình phát triển kinh tế hợp
tác, HTX. Xây dựng và triển khai Đề
án hiện đại hóa công nghệ thông tin,
kết nối giữa HTX với hệ thống Liên
minh HTX Việt Nam.

8

Đẩy mạnh và nâng cao năng lực quan
hệ quốc tế để khai thác các nguồn lực
phục vụ cho phát triển kinh tế hợp
tác, HTX; tổ chức thành công Diễn
đàn pháp lý Liên minh HTX khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương; Hội nghị
lần thứ 19 của Tổ chức nông dân
Châu Á; Diễn đàn kinh tế hợp tác,
HTX; tăng cường hợp tác với Liên
minh HTX các nước có thị trường lớn
để xúc tiến thương mại, đầu tư và
công nghệ cho HTX.
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Phương châm
hành động

Đoàn kết,
Kỷ cương,
Bứt phá,
Sáng tạo,
Hiệu quả
”
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