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Chi cục Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 2199/SKH-KTN ngày 

04/19/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến Dự thảo báo cáo 10 

năm thi hành Luật HTX 2012 và 20 năm thực hiện NQ 13-NQ/TƯ về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Sau khi nghiên cứu bản dự 

thảo báo cáo, Chi cục Phát triển nông thôn tham gia ý kiến như sau: 

I. Về bố cục của Dự thảo báo cáo: Cơ bản thống nhất với bố cục của dự 

thảo báo cáo, tuy nhiên đề nghị xem xét điều chỉnh lại số phần, số mục, điểm theo 

số thứ tự thống nhất giữa các phần (Ví dụ: I, 1, a hoặc 1, 1.1, 1.1.1). 

II. Về nội dung Dự thảo báo cáo: đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội 

dung như sau: 

1. Về Dự thảo báo cáo 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TƯ: 

a) Tại mục 3.2 (Nội dung cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác 

xã), đề nghị bổ sung một số nội dung và số liệu như sau: 

- Tại tiểu mục (2) Chính sách đất đai, đề nghị bổ sung: 

+ Đến nay trên địa bàn tỉnh có 261 HTX có đất xây dựng trụ sở và sân phơi, 

kho tàng, trong đó HTX nông nghiệp có 239 HTX, nhiều HTX chưa có trụ sở thì 

chủ yếu mượn trung tâm học tập cộng đồng của thôn, xóm hoặc là nhà của giám 

đốc HTX để hoạt động. 

- Tại tiểu mục (5) Chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đề 

nghị bổ sung: 

+ Hàng năm, Chi cục Phát triển nông thôn được bố trí kinh phí hỗ trợ và tạo 

điều kiện cho các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác tham gia xúc tiến thương mại, 

tham gia hội thảo, hội chợ giới thiệu sản phẩm hàng hóa tiêu biểu ra thị trường; hỗ 

trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, xây dựng và 

triển khai sàn giao dịch thương mại điện tử với nguồn kinh phí bố trí hàng năm 

trung bình khoảng 300- 500 triệu đồng/năm (bao gồm nguồn kinh phí từ Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn cây con chủ lực và lồng ghép từ 

các tố chức phi chính phủ) để hỗ trợ cho các đối tượng tham gia.  

 - Tại tiểu mục (10) Chính sách khác, đề nghị bổ sung: 
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+ Hỗ trợ xây dựng hợp tác xã kiểu mới: Sau khi các hợp tác xã được công 

nhận đạt tiêu chí hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20 triệu 

đồng/HTX để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động của hợp tác xã. 

b) Tại phần II (Tình hình phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2001-2021), 

mục 2.1 (HTX Nông nghiệp), yêu cầu bổ sung số liệu năm 2003 để so sánh với 

tình hình phát triển HTX nông nghiệp hiện tại: 

- Năm 2003, toàn tỉnh có 270 HTX nông nghiệp và 2 Liên hiệp HTX. Tổng 

số xã viên toàn tỉnh là: 115.088  xã viên. Vốn điều lệ bình quân 1 HTX đạt 187,83 

triệu đồng. Nguồn vốn kinh doanh bình quân 1 HTX là: 469,37 triệu đồng. Doanh 

thu bình quân 1 HTX là 290 triệu đồng, lợi nhuận bình quân 1 HTX là 30,57 triệu 

đồng. Giá trị TSLĐ bình quân 1 HTX là: 227,75 triệu đồng, giá trị TSCĐ là: 

544,019 triệu đồng 

2. Về dự thảo báo cáo 10 năm thi hành Luật HTX: 

a, Tại phần II (Tình hình phát triển KTHH, HTX từ khi luật HTX năm 2012 

có hiệu lực thi hành): 

- Tại mục 1 (tình hình phát triển hợp tác xã), tiểu mục 1.1, đề nghị bổ sung 

và sửa đổi vào Hợp tác xã nông nghiệp các nội dung sau: 

+ Bổ sung:  

Về xây dựng mô hình HTX kiểu mới: Đến nay UBND tỉnh đã có Quyết định 

công nhận 51 HTX nông nghiệp kiểu mới và đang tiếp tục xây dựng mô hình HTX 

kiểu mới hiệu quả theo Đề án 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Những mô 

hình HTX kiểu mới đều hoạt động tốt theo hướng liên doanh - liên kết trong sản 

xuất, tiêu thụ hàng hoá cho thành viên. Các HTX nông nghiệp đã mạnh dạn đẩy 

mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, công nghệ mới để tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng 

tới đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trên địa bàn tỉnh có 17 Hợp tác xã đang ứng 

dụng công nghệ cao trong sản xuất, đã có 7 HTX có sản phẩm đạt chứng nhận sản 

phẩm OCOP.  

+ Sửa đổi: “Như vậy, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TW, thực 

trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò 

của hợp tác xã nông nghiệp trong kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã được nâng cao, 

hạ tầng nông thôn phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển sản 

xuất kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống người dân”  

Thành: “Như vậy, sau 10 năm thực hiện Luật HTX 2012, thực trạng phát 

triển hợp tác xã nông nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vai trò của hợp tác 

xã nông nghiệp trong kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã được nâng cao, hạ tầng 

nông thôn phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển sản xuất 

kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống người dân” 

b) Tại phần II, kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật HTX 2012:  

- Tại mục II, tiểu mục 3. Về phân loại HTX: Đề nghị bổ sung thêm Quy định 

tiêu chí rõ ràng trong phân loại hợp tác xã theo ngành nghề, đặc biệt là đối với loại 
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hình hợp tác xã nông nghiệp (ví dụ đối với Hợp tác xã nông nghiệp thường đăng 

ký hoạt động với nhiều ngành nghề, trong đó bao gồm cả ngành nghề thuộc lĩnh 

vực phi nông nghiệp, vậy căn cứ vào đâu để phân loại HTX đó thuộc nông nghiệp 

hay phi nông nghiệp). Do đó, đề nghị cần có tiêu chí quy định cụ thể phân loại theo 

ngành nghề cho loại hình hợp tác xã nông nghiệp như tiêu chí căn cứ vào cơ cấu 

doanh thu hoặc số lượng ngành nghề đăng ký hoạt động để xác định loại hình hợp 

tác xã (ví dụ doanh thu từ các ngành nông nghiệp chiếm trên 50% hoặc số lượng 

ngành nghề nông nghiệp đăng ký hoạt động chiếm trên 50% thì xếp vào hợp tác xã 

nông nghiệp) 

3. Về hình thức tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 

và 20 năm thực hiện NQ 13-NQ/TƯ: Thống nhất việc tổng kết thực hiện theo 

hình thức báo cáo. 

Chi cục Phát triển nông thôn kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng 

hợp./. 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở NN và PTNT (B/c); 
- CCT; PCCT; 
- Lưu: VT, KTHT. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hoa Lệ 
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