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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 
 

   

Thực hiện công văn số 1439/SKHĐT-ĐKKD ngày 24/8/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn báo cáo như sau: 

 

Phần I 

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THI HÀNH 

LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 

 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT HTX 

1. Công tác xây dựng, ban hành, tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật HTX 

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền các cấp, các phòng, ban chức năng, cùng với sự tham gia tích 

cực của các đoàn thể nhân dân đã tạo điều kiện củng cố, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể, nhất là trong việc hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã, 

tổ hợp tác và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã theo Nghị quyết TW5 (Khoá 

IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng 

cao hiệu quả kinh tế tập thể và Luật HTX năm 2012, Kết luận số 56-KL/TW 

ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị 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; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã. 

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường công tác phối hợp với các 

hội đoàn thể, UBND các phường, xã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, 

pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã 2012 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, thành viên, người 

lao động trong hợp tác xã và nhân dân trên địa bàn thông qua các hội nghị, cuộc 

họp được 268 cuộc với 8.368 lượt người tham gia. 

2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về KTTT, HTX 

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch hàng năm về phát triển kinh tế tập 

thể; Kế hoạch tổ chức lại hoạt động, chuyển đổi HTX trên địa bàn thành phố 

theo Luật HTX 2012. Chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các phường xã tuyên 
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tuyền, tư vấn, hướng dẫn thành lập hợp tác xã; triển khai các chính sách hỗ trợ 

của Trung ương, tỉnh ban hành như: hỗ trợ thành lập mới, hỗ trợ đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiếp 

cận vốn và hỗ trợ lãi suất vốn vay, tham gia các chương trình mục tiêu, chương 

trình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng,… đến với các 

hợp tác xã trên địa bàn. Tổ chức hướng dẫn cho các HTX thực hiện tổ chức lại 

hoạt động và hướng dẫn các HTX tổ chức đại hội bầu lại hội đồng quản trị và 

đăng ký lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các HTX, đã chuyển đổi và 

tổ chức lại hoạt động cho 07 HTX theo Luật HTX 2012, đạt 100%. Sau khi 

chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động hiện nay thành phố có 45 HTX hoạt động theo 

Luật HTX 2012. 

3. Công tác tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về KTTT, HTX 

 Để tổ chức triển khai thực hiện quản lý nhà nước về KTTT, HTX, UBND 

thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 

kinh tế tập thể thành phố, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trước đây là 

phòng Kinh tế, nay giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan thường trực 

tham mưu cho UBND thành phố thực hiện quản lý, hướng dẫn, tư vấn thành lập 

và hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất cho các hợp tác xã trên địa bàn. Hiện 

tại cán bộ phụ trách theo dõi hợp tác xã được phân công công chức kiêm nhiệm. 

Thường xuyên kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có thay đổi về nhân sự; ban 

hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đảm bảo sự 

hoạt động đồng bộ, hiệu quả. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: 

- Hướng dẫn các hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất kinh doanh có 

hiệu quả. Đối với một số hợp tác xã đã thực hiện chuyển đổi theo Luật hợp tác 

xã năm 2012 hoạt động còn hình thức, cần hướng dẫn, tư vấn hợp tác xã sửa đổi 

điều lệ, góp vốn, quy định tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ, việc làm,... đảm 

bảo theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.  

- Triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các 

vùng sản xuất chuyên canh; phát triển các làng nghề truyền thống nhằm tạo môi 

trường thuận lợi cho phát triển HTX và tổ hợp tác. Gắn kết đổi mới, phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã với chương trình xây dựng nông thôn mới, các 

chương trình khuyến công, khuyến nông... 

- Chỉ đạo, đôn đốc Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu đẩy nhanh 

việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

HTX làm trụ sở, nhà kho, cơ sở dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất cho 

các HTX khi có nhu cầu. 

4. Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước 

4.1. Chính sách hỗ trợ về thành lập hợp tác xã 

Thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với UBND các 

phường, xã tư vấn, hỗ trợ thành lập 45 hợp tác xã, với số vốn điều lệ đăng ký đạt 

gần 44,722 tỷ đồng; số lao động trong hợp tác xã là 598 người (trong đó vừa là 

lao động, vừa là thành viên HTXlà 598 người). Trong đó số lượng HTX đang 

hoạt động là 36 HTX (thành lập mới 02 HTX năm 2021), Số lượng HTX ngừng 
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hoạt động: 9 HTX, số lượng HTX giải thể: 6 HTX, với các nội dung hỗ trợ chủ 

yếu như sau:  

- Cung cấp thông tin, tư vấn, tuyên truyền các quy định pháp luật về hợp 

tác xã cho sáng lập viên hợp tác xã, cho nhân dân trên địa bàn. 

- Tư vấn, hướng dẫn 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 

hợp tác xã. 

- Tư vấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục tổ chức lại hoạt động của hợp 

tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012. 

4.2. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

- Hỗ trợ mô hình trồng cây hoa Đào thương phẩm xã Quảng Lạc: Nhà 

nước hỗ trợ 750 triệu đồng, HTX đối ứng 1.666,855 triệu đồng. 

- Hỗ trợ mô hình chăn nuôi Bò sinh sản tập trung tại Hợp tác xã nông 

nghiệp An Sơn, xã Quảng Lạc: Nhà nước hỗ trợ 512,990 triệu đồng, HTX đối 

ứng 840 triệu đồng. 

- Hỗ trợ mô hình Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm tại HTX An Hồng 

thôn Quảng Hồng xã Quảng Lạc, quy mô 500 con. Nhà nước hỗ trợ 2.000 triệu 

đồng, HTX đối ứng 1.328,8 triệu đồng. 

- Hỗ trợ mô hình trồng cây ăn quả HTX Nà Trang, xã Hoàng Đồng: Nhà 

nước hỗ trợ 520,405 triệu đồng, HTX đối ứng 534 triệu đồng. 

- Hỗ trợ mô hình trồng trọt chăn nuôi khép kín có sử dụng công nghệ nuôi 

giun quế, nhà nước hỗ trợ 600 triệu đồng, HTX đối ứng 1.382,056 triệu đồng. 

- Hỗ trợ mô hình Nâng cao chất lượng và xây dựng nhãn hiệu sản phẩm 

mật ong Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Quảng Hồng. Quy mô 200 

đàn ong, nhà nước hỗ trợ 107 triệu, HTX đối ứng 214 triệu. 

- Hỗ trợ mô hình sản xuất rau an toàn gắn với xây dựng nhãn hiệu sản 

phẩm của Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Quảng Hồng, quy mô 3 

ha, nhà nước hỗ trợ 335,859 triệu đồng, HTX đối ứng 913,555 triệu đồng. 

- Hỗ trợ mô hình sản xuất rau an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm của HTX 

Công nghệ cao và phát triển Lạng Sơn, quy mô 3,65 ha, nhà nước hỗ trợ 

8.611,573 triệu đồng, HTX đối ứng 4.148,837 triệu đồng. 

4.3. Hỗ trợ chính sách xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

Hỗ trợ 08 HTX thuê ki ốt bán hàng tại chợ Bờ Sông với tổng kinh phí hỗ 

trợ 54 triệu đồng. 

Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, mã số mã vạch cho sản phẩm cho 04 với kinh 

phí hỗ trợ là 100 triệu đồng. 

4.4. Hỗ trợ chính sách liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của 

HTX với doanh nghiệp 

 Hỗ trợ mô hình hợp tác giữa Công ty XNK Lạng Sơn và hợp tác xã sản 

xuất và dịch vụ nông nghiệp Nà Sèn trong tiêu thụ rượu và thịt lợn. Nhà nước hỗ 

trợ 600 triệu đồng, HTX đối ứng 1.195,2 triệu đồng. 
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  Hỗ trợ tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 02 hợp 

tác xã cho 01 sản phẩm đạt 3 sao, 02 sản phẩm đạt 04 sao với kinh phí hỗ trợ 

592,9 triệu đồng, HTX đối ứng 339,6 triệu đồng. 

4.5. Về hỗ trợ đất đai 

UBND thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với 

các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các phường, xã hướng dẫn các hợp 

tác xã lập và hoàn chỉnh các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo quy định.  

4.6. Về hỗ trợ thuế  

Chi Cục thuế thành phố đã thực hiện triển khai các chính sách ưu đãi thuế, 

miễn giảm thuế cho các HTX theo quy định. Qua đó HTX được ưu đãi miễn, 

giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu 

nhập doanh nghiệp...; đối với các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy 

sản của HTX khi xuất khẩu được áp dụng thuế GTGT 0%; ở khâu kinh doanh 

thương mại HTX nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì không phải kê 

khai nộp thuế GTGT; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông giảm từ 

22% xuống 20% từ ngày 01/01/2016, đã góp phần tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX. 

4.7. Về hỗ trợ vay vốn 

 Các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đã tăng cường hướng dẫn và 

tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX vay vốn.  

 4.8. Về hỗ trợ ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào sản 

xuất kinh doanh:  

 Đã hỗ trợ 2.600 triệu đồng cho 02 hợp tác xã mô hình chăn nuôi lợn và 

mô hình trồng trọt chăn nuôi khép kín có sử dụng công nghệ nuôi giun quế. 

 II. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HTX NÔNG NGHIỆP TỪ KHI 

LUẬT HTX NĂM 2012 CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH 

1. Tình hình phát triển hợp tác xã 

1.1. Số lượng và thành viên của HTX giai đoạn 2013 - 2021 

- Tính đến ngày 15/9/2021 trên địa bàn huyện có 45 hợp tác xã trong đó: 

39 hợp tác xã nông nghiệp; 01 hợp tác xã xây dựng, 02 HTX thương mại, 02 

HTX vận tải, 01 HTX kinh doanh tổng hợp khác. Tổng số vốn là: 44.722 triệu 

đồng, với 598 thành viên, 81 cán bộ quản lý. 

Trong 45 hợp tác xã có 09 HTX ngừng hoạt động. 

Đánh giá HTX cụ thể theo lĩnh vực cụ thể như sau: 

a) Hợp tác xã nông nghiệp 

Đối với các Hợp tác xã tổng hợp (nông nghiệp, lâm nghiệp): Có 39 hợp 

tác xã trong đó 30 HTX đang hoạt động và 09 HTX ngường hoạt động, với tổng 

số thành viên là 467 thành viên. 

Đây là các Hợp tác xã được hình thành từ nhóm hộ gia đình, tự huy động 

các nguồn vốn và đăng ký kinh doanh một số hợp tác xã nhất định như: Trồng 
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trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ... vì vậy các hợp tác xã thuận lợi trong việc 

huy động các vốn kịp thời để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, song do 

quy mô nhỏ, vốn tài sản ít nên khả năng cạnh tranh chưa cao, các xã viên trong 

hợp tác xã vẫn tự chủ trong các khâu sản xuất nên lợi nhuận chưa được như 

mong đợi. 

Các HTX luôn tích cực khai thác, mở rộng tự trồng rừng, trồng cây ăn quả 

theo các chương trình dự án để chăm sóc và bảo vệ cây trồng; Chủ đông việc 

nuôi có hiệu quả... đem lại doanh thu khá cả về Nông, lâm sản trên địa bàn; nhìn 

chung các Hợp tác xã đã tạo được sự liên kết trong sản xuất kinh doanh, một số 

hợp tác xã mạnh dạn đầu tư vốn sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng 

cao chất lượng, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống của thành viên.  

b) Hợp tác xã phi nông nghiệp 

Tổng số HTX: 06, với tổng số thành viên là 131 thành viên. 

- Đối với các thương mại: Có 2 hợp tác xã, đây là các Hợp tác xã được 

hình thành từ nhóm hộ gia đình tự huy động các nguồn vốn và đăng ký kinh 

doanh một số hợp tác xã nhất định như: kinh doanh vật liệu xây dựng, các hàng 

hóa phục vụ gia đình luôn bám sát thị trường, khai thác nguyên vật liệu tại chỗ, 

cải tiến sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, các sản phẩm chủ yếu được chú 

trọng khai thác như: Đá các loại, gạch bê tông.…vì vậy các hợp tác xã thuận lợi 

trong việc huy động các vốn kịp thời để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, 

song do quy mô nhỏ, vốn tài sản ít nên khả năng cạnh tranh chưa cao, các xã 

viên trong hợp tác xã vẫn tự chủ trong các khâu sản xuất nên lợi nhuận chưa 

được như mong đợi. 

- Đối với các Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực vận tải có 02 HTX: Chủ 

yếu là vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng du lịch; ban quản trị chủ yếu 

thực hiện các dịch vụ cho thành viên như về giấy tờ xe, hợp đồng luống tuyến, 

hợp đồng vận tải; tuy nhiên cũng gặp một số khó khăn trong việc thực hiện các 

quy định của Bộ Giao thông vận tải về điều kiện kinh doanh; nhưng vẫn cố gắng 

duy trì tốt các hoạt động kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho thành viên và 

người lao động.  

- Đối với các Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực khác: Hiện nay trên địa 

bàn thành phố có 01 mô hình là HTX bánh truyền thống Mai Pha được thành lập 

năm 2020 với 9 thành viên đang thực hiện xây dựng hồ sơ đăng ký tham gia 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021. 

c) Các hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã 2012: 

Hiện này có 31 HTX hoạt động hiệu quả, vai trò của HTX trong xây dựng 

nông thôn mới, giảm nghèo, giải quyết việc làm và giải quyết các vấn đề xã hội 

khác trong cộng đồng, các HTX được thành lập giúp tạo công ăn việc làm cho 

lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho xã viên, tạo bộ mặt nông thôn mới 

cho các xã. Trong đó có HTX Nà Trang trồng cây ăn quả, HTX An Hồng, HTX 

Pò Đứa, HTX Hoa Đào Bản cao gắn với khu dân cư kiểu mẫu Bản Cao thôn 

Quảng Hồng, xã Quảng Lạc. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là 

chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn với trọng tâm của chương 
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trình OCOP là phát triển sản phẩm 10 nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có 

lợi thế ở mỗi địa phương. Trong đó vai trò của người dân, tổ chức kinh tế 

(Doanh nghiệp, HTX) đóng vai trò chủ đạo trong Chương trình. UBND thành 

phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn, UBND các phường xã lựa chọn sản phẩm, 

HTX tham gia chương trình, hiện nay trên địa bàn thành phố có 04 sản phẩm 

được cấp chứng nhận OCOP, trong đó có: 03 sản phẩm đạt 04 sao (sản phẩm 

Mật ong ngũ gia bì, ngồng hoa cải, vịt quay Hồng Xiêm) và 01 sản phẩm đạt 03 

sao (mật ong Hương rừng xứ Lạng) có 03 chủ thể được công nhận sản phẩm đạt 

sao OCOP gồm: 02 Hợp tác xã, 01 doanh nghiệp. 

 1.2. Tổ chức quản lý HTX 

 Số lượng và chất lượng cán bộ quản lý HTX: Tính đến thời điểm báo cáo 

có 81 cán bộ quản lý HTX. Trình độ cao đằng, đại học trở lên là 39 người; trình 

độ sơ cấp, trung cấp là 17 người; trình độ khác là 25 người. 

Hoạt động kế toán và các nghĩa vụ thuế được một số ít HTX quan tâm và 

thực hiện, về cơ bản hiện nay các HTX đều có hoạt động kế toán, tuy nhiên một 

số HTX thuê kế toán khi thực hiện báo cáo quyết toán Thuế. Công tác thông tin, 

báo cáo chưa được các HTX chú trọng thực hiện theo quy định. Do vậy công tác 

tổng hợp thông tin, báo cáo chưa được chính xác và rất khó khăn trong công tác 

tổng hợp và quản lý HTX  

 1.3. Hiệu quả hoạt động của HTX 

- Tổng vốn của các HTX hoạt động là 45 HTX tính đến 15/9/2021 là: 

44.722 triệu đồng, bình quân 993 triệu đồng/HTX. 

 - Hoạt động của các HTX trong giai đoạn 2013 - 2021 đặt biệt là các HTX 

thành lập mới đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề, dịch 

vụ, sản xuất theo hướng sản phẩm sạch, theo chuỗi liên kết với các doanh 

nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ theo quy trình tiên tiến như Vietgap, để tạo ra 

các sản phẩm chất lượng cao và có thị trường ổn định, có ứng dụng khoa học 

công nghệ cao. 

 - Về thu nhập của các thành viên, lao động của HTX, tình hình trích lập 

các quỹ đầu tư phát triển, phúc lợi: trong giai đoạn 2013 - 2021 tại các xã chưa 

được thực hiện theo quy định và điều lệ hoạt động của HTX đã lập. Thu nhập 

bình quân người lao động thường xuyên của các HTX ước đạt 5 triệu đồng/ 

tháng. 

 2. Tình hình phát triển tổ hợp tác từ năm 2013 đến 2021 

Toàn thành phố hiện có 05 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp, thu hút 86 thành viên và lao động. Đa số hoạt động mang tínhtự phát. 

Trình độ quản lý yếu, sự liên kết giữa các thành viên còn lỏng lẻo, hoạt động của 

các tổ hợp tác chưa được các cấp chính quyền quan tâm, công tác quản lý đối 

với tổ hợp tác còn buông lỏng, các chính sách đối với tổ hợp tác chưa cụ thể, vì 

vậy hoạt động của các tổ hợp tác còn gặp nhiều khó khăn. 
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 Việc thành lập tổ hợp tác; công tác lập sổ theo dõi về việc thành lập và 

hoạt động của tổ hợp tác trên địa bàn thành phố; cập nhật các thay đổi và biến 

động của tổ hợp tác theo quy định của pháp luật. 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI HẠN CHẾ, 

NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP 

1. Kết quả đạt được 

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền các cấp, các phòng ban chức năng, cùng với sự tham gia tích 

cực của các đoàn thể nhân dân đã tạo điều kiện củng cố, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể, nhất là trong việc hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã, 

tổ hợp tác và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã theo Nghị quyết TW5 (Khoá 

IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng 

cao hiệu quả kinh tế tập thể và Luật HTX năm 2012.  

Kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố mà nòng cốt là các hợp tác xã đã có 

những chuyển biến tích cực, số lượng hợp tác xã có bước phát triển, từng bước 

đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của kinh tế hộ, chất lượng hoạt động dịch vụ ngày 

càng có hiệu quả hơn, quyền và nghĩa vụ của thành viên HTX được xác lập thông 

qua qua Điều lệ của HTX mà mình tham gia, chức năng và trách nhiệm của bộ 

máy quản lý HTX ngày càng được tăng cường củng cố. Một số HTX đã phát huy 

được thế mạnh trong sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 

xã viên và người lao động, góp phần giảm nghèo, làm giàu chính đáng, có điều 

kiện để thực hiện các vấn đề phúc lợi xã hội. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và 

người lao động đối với kinh tế tập thể được chuyển biến, thấy được xu thế và tính 

tất yếu khách quan của kinh tế tập thể trong nền kinh tế, với các hình thức tổ chức 

và phương thức hoạt động đa dạng.  

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

3.1. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình chỉ đạo thực hiện 

phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể còn bộc lộ một số hạn chế, yếu 

kém sau: 

Công tác quản lý theo dõi, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể từ thành phố 

đến các phường, xã chưa được quan tâm đúng mức, ở các phường, xã chưa phân 

công cán bộ theo dõi tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn. 

Phần lớn các hợp tác xã, tổ hợp tác trên thành phố có quy mô nhỏ, việc 

theo dõi đánh giá hoạt động của tổ hợp tác gặp nhiều khó khăn do địa vị pháp lý 

của tổ hợp tác còn rất hạn chế, các chính sách của nhà nước chưa có tác động 

nhiều đối với việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác. 

Đối với các hợp tác xã nông nghiệp: Trình độ quản lý về kinh tế còn hạn 

chế, việc liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phầm còn nhiều yếu kém, chưa đáp 

ứng được yêu cầu thị trường hiện nay; phần lớn Ban quản trị hợp tác xã còn tư 

tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. 
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Một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã, chính sách 

ưu đãi cho hợp tác xã chưa được quan tâm thực hiện đúng mức như: chính sách 

về vốn, thuế, đất đai… 

3.2. Nguyên nhân của hạn chế 

a) Nguyên nhân khách quan 

Nhận thức của người dân về kinh tế tập thể còn hạn chế, chưa hiểu rõ bản 

chất của kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới, vẫn còn mặc cảm với hợp tác xã 

kiểu cũ, một bộ phận người dân nhận thức được vai trò quan trọng của kinh tế 

tập thể nhưng chưa hiểu đúng về hợp tác xã kiểu mới, chưa xem hợp tác xã của 

mình là một thành phần kinh tế tự chủ, vẫn cho rằng có sự điều hành hoạt động 

của hợp tác xã của Nhà nước. 

Bộ máy quản lý, điều hành hoạt động của các hợp tác xã còn yếu cả về 

trình độ, kiến thức và khả năng điều hành sản xuất, kinh doanh. Thành viên hợp 

tác xã nông nghiệp vẫn còn trông chờ vào chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà 

nước, chưa chủ động phát huy sức mạnh tập thể. 

Một số hợp tác xã chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo tình hình 

hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định gây khó khăn trong việc theo dõi, 

đánh giá tình hình phát triển kinh tế hợp tác xã. 

b) Nguyên nhân chủ quan 

Công tác chỉ đạo, lãnh đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền các 

phường xã chưa thực sự chú ý, quan tâm tới công tác phát triển kinh tế tập thể 

trên địa bàn; nhận thức về kinh tế tập thể mà nòng cốt hợp tác xã trong nền kinh 

tế thị trường có sự quản lý của nhà nước chưa đầy đủ. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến về kinh tế tập thể chưa thường xuyên, 

chất lượng, hiệu quả còn hạn chế nên nhận thức của một bộ phận cán bộ làm 

công tác quản lý nhà nước còn hạn chế, tâm lý hoài nghi, mặc cảm đối với hợp 

tác xã, chưa thật sự tạo được lòng tin đối với nhân dân. 

Sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và các 

phường, xã có mặt còn hạn chế, chưa đồng bộ. Chưa phát huy hết vai trò trách 

nhiệm của từng tổ chức đối với việc phát triển kinh tế tập thể trong đoàn viên, 

hội viên và nhân dân. 

Một số chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển thành phần kinh tế hợp tác 

xã chưa thật sự đồng bộ và kịp thời. Việc hỗ trợ vốn vay cho các hợp tác xã còn 

nhiều bất cập, các tổ chức tín dụng nghi ngờ hiệu quả hoạt động của hợp tác xã. 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX, tổ hợp tác có vị trí quan trọng trong 

quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, song HTX có những đặc thù 

riêng gắn với kinh tế, dịch vụ, nông nghiệp, nông dân và cộng đồng xã hội, nên 

các HTX không tự hình thành và hoạt động độc lập mà cần có sự lãnh đạo, vận 

động, hướng dẫn của Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp. Ở phường, xã nơi 

nào có sự lãnh đạo tập trung, thống nhất; sự chỉ đạo cụ thề, sát sao của chính 

quyền thì ở đó phong trào kinh tế tập thể phát triển.  

- Sự phát triển và thành công của HTX là do chính HTX quyết định mà 

yếu tố cơ bản là năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, đứng đầu là Chủ 
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tịch HĐQT HTX. Nhà nước có vai trò quan trọng, tạo môi trường thuận lợi, định 

hướng, chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ ừợ HTX trong quá trình phát triển, nhất là đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, tạo nguồn nhân lực cho HTX.  

- Phát huy dân chủ trong các hoạt động của HTX, đặc biệt vấn đề xử lý 

công nợ; thu chi và phân phối, làm lành mạnh công tác tài chính trong HTX để 

thành viên gắn bó với HTX và thúc đẩy HTX mở rộng các hoạt động sản xuất - 

kinh doanh, dịch vụ.  

- Phương án sản xuất - kinh doanh, dịch vụ của HTX phải mang tính khả 

thi và gắn với thị trường, HTX mở rộng liên doanh, liên kết với các thành phần 

kinh tế, làm vệ tinh cho các doanh nghiệp để tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản 

phẩm; đồng thời huy động vốn hoạt động HTX; dạy nghề cho thành viên, mở 

mang ngành nghề mới, khai thác thế mạnh tiềm năng của kinh tế hộ ở địa phương. 

4. Giải pháp 

- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND-UBND và các sở 

ban ngành của tỉnh để triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng về 

phát triển kinh tế tập thể cũng như Luật HTX năm 2012 trên địa bàn thành phố. 

Làm tốt công tác phối kết hợp với các đoàn thể quần chúng trong việc tuyên 

truyền, vận động, trợ giúp phát triển kinh tế tập thể. 

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập 

thể, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các 

phòng ban, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của kinh tế 

tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các cấp uỷ cơ 

sở, đặc biệt là cấp uỷ phường, xã cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

chức năng cấp thành phố, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu 

rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ 

và giải pháp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã được nêu 

trong Nghị quyết 13-NQ/TW (Hội nghị TW 5-khoá IX) và chương trình hành 

động của Tỉnh uỷ, Thành uỷ. 

- Tiếp tục triển khai các quy định của Nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh 

tế tập thể: triển khai thực hiện các quy chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích 

thành lập và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn. Phát triển đa dạng hóa 

các loại hình sản xuất và dịch vụ trong hợp tác xã. Triển khai lồng ghép nội 

dung, nhiệm vụ, cân đối các nguồn lực để phát triển kinh tế tập thể trong các 

chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố hàng năm.  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hợp tác xã, xây dựng 

kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm sát với thực tế; triển khai thực hiện 

các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể về đất đai, 

tín dụng, thuế, ứng dụng khoa học công nghệ...Tập trung công tác tư vấn, đào 

tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành cho 

đội ngũ cán bộ chủ chốt của hợp tác xã, tổ hợp tác; tập huấn nghiệp vụ, bồi 

dưỡng nâng cao tay nghề cho các xã viên và người lao động trong các hợp tác 

xã, tổ hợp tác; xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động. Thường xuyên 
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theo dõi, đánh giá, phân loại các HTX để có kế hoạch, biện pháp hỗ trợ, giải 

quyết kịp thời uốn nắn các sai phạm trong việc thi hành Luật HTX. 

- Thực hiện tốt chức năng tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho các hợp tác xã theo thẩm quyền. Đẩy mạnh cải cách hành chính, 

củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý 

nhà nước, năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà 

nước về kinh tế tập thể. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng. 

 

Phần II 

KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

VỀ HỢP TÁC XÃ 

 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 

1. Sự cần thiết sửa đổi bổ sung Luật HTX 

- Mục tiêu khuyến khích và phát triển mô hình HTX kiểu mới, đồng thời 

định hướng phát triển các HTX hiện có hoạt động thao đúng bản chất của mô 

hình kinh tế HTX. 

2. Định hướng và chính sách sửa đổi, bổ sung Luật HTX 

Tiếp tục kế thừa các quy định của Luật HTX các năm 1996,2003 và 2012 

vẫn còn phù hợp với điều kiện hiện nay. Tuy nhiên Luật HTX mới cần cụ thể 

hóa thành 01 văn bản Luật chính thống để tránh chồng chéo. 

3. Tác động của chính sách, quy định  

Tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể, HTX 

phát triển nhanh, bền vững, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, đóng 

góp nhiều hơn nữa để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. 

II. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 

 1. Về tên Luật    

 Nhất trí về việc đổi tên Luật HTX thành Luật Kinh tế hợp tác để phù hợp 

với phạm vi điều chỉnh của luật, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về lý luận và 

thực tiễn phát triển các loại hình kinh tế hợp tác của nước ta, phù hợp với xu 

hướng phát triển của quốc tế. 

 2. Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh 

 2.1. Về chính sách hỗ trợ (Điều 6) 

 Tại khoản 3 Điều 6 đề nghị bổ sung điểm e về hỗ trợ bao bì, tem nhãn sản 

phẩm. 

 2.2. Về góp vốn lưu động  

Tại khoản 1, Điều 17 quy định “Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành 

viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 

20% vốn điều lệ của hợp tác xã” 
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 Đề nghị: Nâng tỷ lệ vốn góp là 30% như quy định của Luật HTX 2003 và 

quy định mức cụ thể tỷ lệ vốn góp của cac thành viên mới tham gia vào HTX.  

 2.3. Về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX 

 Tại khoản 6 điều 56 quy định: “Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 

01 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký ”. 

 Đề nghị: Hủy bỏ nội dung này do đã không còn phù hợp với thực tiễn, 

hiện nay, các HTX thành lập mới đều được yêu cầu cấp và đăng ký mã số thuế 

với cơ quan quản lý thuế tại địa phương như một điều kiện xác nhận HTX bắt 

đầu hoạt động. 

III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH LUẬT HTX  

1. Cập nhật sửa đổi, bổ sung Luật HTX năn 2012 theo thực tế phù hợp với 

yêu cầu phát triển của lĩnh vực KTTT, HTX trong tình hình mới của đất nước ta 

hiện nay; đồng thời sớm ban hành các chính sách đồng bộ, văn bản hướng dẫn 

thi hành đầy đủ đi đôi bố trí nguồn nhân lực thực hiện; chỉ đạo các địa phương 

quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, phát triển lĩnh vực 

KTTT, HTX phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng ngành, từng lĩnh vực. 

2. Việc triển khai, tổ chức thi hành Luật HTX phải thực hiện nghiêm túc; 

kiểm tra, giám sát thường xuyên. 

3. Tiến hành rà soát, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 

các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ 

trợ, phát triển HTX phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương. 

4. Tạo môi trường và hành lang pháp lý thuận lợi, ổn định, nhất quán, lâu dài, 

bình đẳng giữa KTTT với các loại hình kinh tế khác, bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm và không can thiệp vào hoạt động hợp pháp của các tổ chức KTTT.  

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Tổ chức củng cố lại hoạt động 

của HTX theo đúng bản chất HTX, Luật HTX 2012 và các văn bản hướng dẫn. 

giải thể các HTX hoạt động kém hiệu quả, hoạt động hình thức. Tập huấn nâng 

cao nhận thức của cán bộ, thành viên và người lao động trong khu vực KTTT về 

vai trò, vị trí, bản chất của HTX. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 

của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn./. 

 
Nơinhận: 
- SởKếhoạch - Đầutư (b/c); 

- TT HĐND TP (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Cácphòng, ban, đơnvị, các ban đảng, đoànthể 

TP; 

- UBND cácphường, xã; 

- CPVP, CVVX; 

- Trang thông tin điệntử TP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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