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I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá tình hình thực hiện 7 nguyên tắc của Hợp tác xã 

a) Nguyên tắc tự nguyện 

 Trong những năm qua, các hợp tác xã trên địa bàn huyện tổ chức hoạt 

động theo tinh thần của tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu 

cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của 

pháp luật để phát huy sức mạnh của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có 

hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội.  

 b) Nguyên tắc kết nạp rộng rãi các thành viên 

  Hợp tác xã là một tổ chức tự nguyện, sẵn sàng kết nạp những cá nhân, hộ 

gia đình và pháp nhân mong muốn sử dụng dịch vụ của hợp tác xã và tình 

nguyện thực hiện trách nhiệm của xã viên, không phân biệt giới tính, vị thế xã 

hội, chủng tộc, quan điểm chính trị hoặc tôn giáo…Do đó, số lượng thành viên 

trong các HTX rất đa dạng. 

c) Quản lý dân chủ 

Hợp tác xã do xã viên quản lý theo nguyên tắc dân chủ. Xã viên tham gia 

vào việc soạn thảo, thông qua chính sách và đưa ra các quyết định quan trọng 

trong hợp tác xã. 

Xã viên có quyền biểu quyết nganh nhau theo nguyên tắc “ một xã viên, 

một phiếu bầu”. Những người được xã viên bầu vào các vị trí lãnh đạo hợp tác 

xã, có trách nhiệm giải trình trước toàn thể xã viên. Hàng năm, các HTX tổ chức 

Đại hội thành viên theo quy định, hầu hết các xã viên tham gia tích cực, đảm bảo 

quyền dân chủ.  

d) Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm 

Hợp tác xã là một tổ chức tự chủ. Mọi quyền lực thuộc về xã viên. Điều 

này thể hiện rõ khi hợp tác xã kí kết các hợp đồng hoặc thỏa thuận để huy động 
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nguồn vốn bên ngoài với các đối tác, thậm chí với tổ chức Nhà nước, thì hợp tác 

xã vẫn luôn bảo đảm nguyên tắc quản lý dân chủ, giữ vững quyền tự chủ của 

hợp tác xã.  

đ) Gắn kết về kinh tế của thành viên  

Xã viên đóng góp phù hợp và quản lý dân chủ đối với toàn bộ tài chính 

của hợp tác xã. Một phần trong tổng số vốn chủ sở hữu của hợp tác xã là quỹ dự 

trữ chung. Hợp tác xã hạn chế phân phối lợi nhuận trên số cổ phần. Phân phối 

lợi nhận của hợp tác xã  do các  xã viên quyết định.  

e) Giáo dục, đào tạo và thông tin 

Hợp tác xã chú trọng vào đầu tư cho việc đào tạo và nâng cao năng lực 

cho xã viên, hội đồng quản trị, cán bộ quản lý và nhân viên để họ có thể đóng 

góp một cách hiệu quả vào sự nghiệp phát triển của hợp tác xã. Có nhiều cán bộ 

HTX được tạo điều kiện tham gia các lớp Đại học, lớp Trung cấp chính trị. 

 Hợp tác xã quảng bá về bản chất và lợi ích của hợp tác xã rộng rãi trong 

cộng đồng, các tầng lớp nhân dân. 

g) Nguyên tắc phát triển cộng đồng 

Để hoàn thành sứ mệnh phục vụ xã viên hiệu quả nhất và góp phần đẩy 

mạnh phong trào hợp tác xã, các hợp tác xã đã từng bước liên kết với để hỗ trợ 

nhau cùng phát triển; HTX liên kết với nhân dân, với các doanh nghiệp sản xuất, 

bao tiêu sản phẩm phát triển theo chuỗi giá trị. 

Hợp tác xã hoạt động vì mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng 

thông qua thực hiện các chính sách phát triển của hợp tác xã do xã viên quyết 

định. 

 2. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã giai 

đoạn 2016-2020 

2.1. Tổ hợp tác  

- Tổng số: 01 tổ hợp tác.  

- Phân theo lĩnh vực: 01 hoạt động ở loại hình khác  

2.2. Hợp tác xã 

a) Tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện đến nay là 48 HTX (Nhiều hơn 

năm 2015: 7 HTX). Trong đó có 39 HTX DVNN (Trong đó 02 HTX ngừng hoạt 

động) và 01 HTX điện năng, 01 HTX dịch vụ môi trường, 07 quỹ tín dụng.  

b) Về thành viên, lao động của Hợp tác xã 

Tổng số thành viên của Hợp tác xã tham gia đạt khoảng  7057 người.  

Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong Hợp tác xã ước đạt 620 

thành viên. Doanh thu bình quân một HTX ước đạt 3,6 tỷ đồng/năm.  
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Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong Hợp tác xã 

ước đạt 29 triệu đồng/người/năm so với năm 2016 cao hơn 4 triệu đồng/năm.  

Lợi nhuận năm 2020 ước đạt 96 triệu đồng/năm tăng 36 triệu đồng/năm 

so với năm 2016. 

c) Về trình độ cán bộ quản lý Hợp tác xã 

Tổng số cán bộ quản lý Hợp tác năm 2020 ước khoảng 285 người. 

 Trong đó: 

Tổng số 110 cán bộ quản lý Hợp tác xã đạt trình độ sơ cấp, trung cấp . 

Tổng số 142 cán bộ quản lý Hợp tác xã đạt trình độ cao đẳng, đại học . 

Số còn lại đều được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn hàng năm do 

tỉnh và huyện tổ chức. 

II. ĐÁNH GIÁ THEO LĨNH VỰC 

1. Đối với lĩnh vực nông- lâm-ngư nghiệp 

Số lượng hợp tác xã đang hoạt động là 39 HTX chiếm 78% số HTX trong 

toàn huyện. Tổng số xã viên HTX là 6800 người. Số lượng lao động làm việc 

thường xuyên là 510 người. 

Doanh thu trung bình của các HTX trong năm 2020 ước đạt  3,1 tỷ 

đồng/năm. Lợi nhuận bình quân năm ước đạt 40 triệu đồng/năm. Thu nhập bình 

quân của các thành viên ban quản lý tăng 0.1 triệu đồng/năm. 

Các HTX bên cạnh việc phục vụ người dân về các dịch vụ thủy nông, vật 

tư nông nghiệp,... còn liên kết với các doanh nghiệp để tổ chức thực hiện tiêu 

thụ các sản phẩm nông nghiệp cho xã viên. Tổ chức chuyển giao khoa học kỹ 

thuật cho nhân dân trên địa bàn. 

2. Đối với lĩnh vực thương mại 

Hiện nay có 02 HTX đang kinh doanh dịch vụ (01 HTX điện năng, 01 

HTX môi trường). Nhìn chung HTX hoạt động khá tốt và cơ sở vật chất, nguồn 

nhân lực đảm bảo. Tuy vậy nguồn vốn khó khăn nên bị ảnh hưởng đến khả năng 

kinh doanh; một số các HTX công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chất lượng hội 

nhập kinh tế chưa sâu, sản phẩm, mẫu mã chưa phong phú đa dạng nên kết quả 

kinh doanh chưa đạt so với định hướng, mục tiêu đề ra. 

3. Đối với lĩnh vực môi trường 

Trên địa bàn có 01 HTX DV môi trường tại TT Quán Lào. Hoạt động chủ 

yếu là thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải góp phần giải quyết các vấn đề về 

môi trường trên địa bàn thị trấn. Đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển, xây 

dựng hệ thống xử lý rác thải được các cấp đánh giá tốt và tạo điều kiện cho loại 

hình HTX này phát triển. 
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4. Đối với lĩnh vực tín dụng 

Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Định có 07 quỹ tín dụng nhân dân đang 

hoạt động. Nhìn chung, hoạt động của các Quỹ TDND trên địa bàn có sự tăng 

trưởng khá, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển. Hoạt động của các Quỹ 

TDND đã khai thác tốt nguồn vốn tại địa bàn, đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống của thành viên, góp phần thực hiện mục 

tiêu tương trợ cộng đồng, xóa đói, giảm nghèo.  

Qua quá trình hoạt động, QTDND không những thể hiện vai trò của mình 

trong tương trợ cộng đồng mà còn góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội đối 

với địa phương. Mặt khác, thông qua các hoạt động tư vấn hỗ trợ cung cấp thông 

tin của QTDND mà trình độ, nhận thức của người dân cũng được nâng cao, 

nhiều tệ nạn như hụi họ, cho vay nặng lãi được hạn chế và bị đẩy lùi; ý thức làm 

ăn, kinh doanh, sử dụng đồng vốn được cải thiện rõ rệt. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 

1. Kết quả triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn  

Sau khi có Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban chấp hành TW ban hành; 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7( Khóa 

X); Luật HTX năm 2012 được thông qua và các văn bản hướng dẫn, Huyện đã 

và tiếp tục tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết và tuyên truyền tới toàn thể 

cán bộ đảng viên và nhân dân, thực hiện các chính sách và đề án nhằm phát triển 

kinh tế tập thể. 

2. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể 

- Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trên địa bàn huyện đã được 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. UBND huyện có bộ phận Phòng Tài chính 

– Kế hoạch phụ trách việc theo dõi, nắm bắt và giải quyết những khó khăn của 

hợp tác xã trong quá trình hoạt động.   

 Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên ban hành các văn bản 

chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ để đẩy mạnh phát 

triển kinh tế tập thể như: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến 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; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính 

sách hỗ trợ hợp tác xã đảm bảo có hiệu quả;  thực hiện tốt các  chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn 

huyện; củng cố, đổi mới, chuyển đổi các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 
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2012, nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã... 

3. Kết quả triển khai chính sách hỗ trợ, ưu đãi hợp tác xã 

3.1. Chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới, bồi dưỡng,  đào 

tạo cán bộ Hợp tác xã, tổ hợp tác 

Trong năm qua. tỉnh đã đào tạo cho các giám đốc, cán bộ các hợp tác xã, 

cán bộ ban quản trị, cán bộ kế toán với những chuyên đề khác nhau trong 

khoảng thời gian từ 7 đến 15 ngày nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Bên cạnh đó là việc đi khảo sát thực tế tại một số mô hình HTX điển hình trong 

và ngoài tỉnh để áp dụng cho các đơn vị. 

3.2. Chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại 

Huyện đã hỗ trợ các Hợp tác xã nông nghiệp tham gia các hoạt động triển 

lãm xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận. Tạo điều kiện 

cho các Hợp tác xã tiếp cận thông tin về thị trường, giá cả. Ngoài ra tỉnh đã có 

chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho các hợp tác xã nhằm tạo điều kiện cho 

các hợp tác xã tìm kiếm mở rộng thị trường . 

Năm 2019, ngoài việc hỗ trợ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho 

các đơn vị từ nguồn tái cơ cấu chính sách nông nghiệp của tỉnh; UBND huyện 

khuyến khích các Hợp tác xã xây dựng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả 

kinh tế cao và thực hiện hỗ trợ kinh phí từ nguồn phát triển sản xuất của Chương 

trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

Năm 2019, UBND huyện triển khai Chương trình đăng ký thực hiện mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP), trong đó đã có 05 đơn vị đã đăng ký tham gia: Yên 

Thọ (sản phẩm là cao ích mẫu), Quý Lộc (miến gạo), Định Hải (tương làng Ái), 

Yên Lâm (dưa Đinh Tiên Hoàng) và Định Tường.  Riêng Định Tường là HTX 

DV SXNN xã Định Tường đăng ký tham gia 02 sản phẩm (Gạo và cà muối), các 

xã còn lại là các hộ gia đình đăng ký. 

3.3. Chính sách ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới  

Trong những năm gần đây, cùng với các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp của tỉnh và các chính sách hỗ trợ do HĐND huyện ban hành, 

nhiều hợp tác xã đã mua máy cấy, máy sấy, máy gặt đập liên hoàn, máy làm đất, 

từng bước đưa khoa học kỹ thuật mới vào nông nghiệp, tăng năng suất lao động, 

giảm lao động thủ công. Tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích phát triển sản 

xuất nông nghiệp. 

3.4. Chính sách giao đất, cho thuê đất 

Do một số HTX nông nghiệp hoạt động theo mô hình cũ, trụ sở làm việc 

còn chung với UBND các xã  nên gây khó cho hoạt động kinh doanh. Thời gian 
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vừa qua huyện đã tạo điều kiện cho các HTX  dịch vụ nông nghiệp, HTX phi 

nông nghiệp xây dựng lại trụ sở mới và nhà kho nhằm tăng hiệu quả cho hoạt 

động quản lý và sản xuất kinh doanh.  

3.5. Chính sách tín dụng 

Huyện đã chỉ đạo cho các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện cải 

cách thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn , khai thông nguồn vốn cho 

các hợp tác xã, tổ hợp tác; triển khai kịp thời các quy định của Chính phủ về hỗ 

trợ lãi suất vay vốn mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

3.6. Tuyên truyền về kinh tế tập thể và các hỗ trợ khác 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật 

về hợp tác xã và quán triệt Nghị quyết được thực hiện bằng nhiều hình thức khác 

nhau; tuyên truyền cơ quan thông tin đại chúng như báo, đài truyền thanh tới tận 

các thôn, xã. 

4. Kết quả đăng ký lại, chuyển đổi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

Đến nay tất cả các HTX trên địa bàn huyện Yên Định đã hoàn tất các thủ 

tục đăng ký lại và chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012. 

IV. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Thuận lợi, khó khăn 

Nhiều HTX đã làm tốt vai trò hỗ trợ xã viên nhằm đáp ứng nhu cầu thực 

tế của địa phương. Hoạt động của các HTX  ngày càng đa dạng hơn. Các cấp 

chính quyền quan tâm hỗ trợ... Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những hạn 

chế, khó khăn như: 

- Nhiều loại hình hợp tác xã về số lượng song về chất lượng hoạt động 

còn hạn chế, trang thiết bị nghèo nàn, trình độ lao động lạc hậu, lương của các 

cán bộ HTX còn thấp, nhiều HTX chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội khiến 

cho nhiều cán bộ chưa thật sự yên tâm công tác. 

- Chất lượng hoạt động của các HTX tiến triển chậm, một số nơi xã viên 

tham gia còn hình thức, tỷ lệ vốn cố định chiếm tỷ trọng cao, vốn lưu động thấp. 

Vốn đóng góp của xã viên thấp không đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh 

doanh.  

- Năng lực quản trị và khả năng tài chính, công nghệ kỹ thuật của HTX 

còn yếu chưa tách bạch giữa chức năng quản lý và chức năng điều hành của 

HTX, chưa có chế tài điều chỉnh quan hệ hợp tác giữa xã viên với HTX để thu 

hút sự tham gia đầy đủ và phát huy trách nhiệm của xã viên vào các hoạt động 

và công tác kiểm tra, giám sát. 

2. Nguyên nhân 
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- Nhận thức về kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX trong nền kinh tế thị 

trường có sự quản lý của nhà nước chưa đầy đủ. Nhiều nơi chính quyền cấp xã 

còn can thiệp sâu vào công việc nội bộ của HTX, từ đó làm mất đi tính tự chủ 

của HTX. 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với KTTT vẫn còn 

kiêm nhiệm. Công tác quản lý chỉ đạo đối với KTTT còn chưa thống nhất, có lúc 

còn chồng chéo ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, 

- Năng lực nội tại của các HTX còn yếu, cơ sở vật chất kỹ thuật còn lạc 

hậu, lợi ích đem lại cho các xã viên chưa nhiều, cán bộ chưa yên tâm công tác. 

- Đa số các HTX hoạt động với quy mô nhỏ, chưa tiếp cận được các 

nguồn vốn vay ưu đãi và các nguồn vốn vay ngân hàng. 

- Trình độ, năng lực của cán bộ HTX còn hạn chế,  chậm tiếp thu trình độ 

khoa học công nghệ vào quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh. Do thu nhập 

thấp nên không thu hút được người có năng lực, trình độ tham gia vào Hợp tác 

xã. 
 

PHẦN THỨ HAI 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 

2021-2025 

1. Dự báo những thuận lợi, khó khăn 

1.1. Thuận lợi 

- Các HTX có nhiều cơ hội, tiếp cận thị trường, những thành tựu khoa 

học, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến và đang thích nghi dần với kinh tế thị trường 

định hướng XHCN, hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Đã có những mô hình sản xuất kinh doanh của nhiều HTX hoạt động có 

hiệu quả, làm mô hình điểm để nhân rộng. 

- Trình độ nhận thức của xã viên và người lao động về Luật HTX và các 

chính sách có liên quan từng bước được nâng cao. 

- Nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và phát 

triển nông thôn được triển khai thực hiện. 

- Mô hình HTX, tổ hợp tác đã chứng minh tính ổn định bền vững trong 

nền kinh tế thị trường nhiều biến động và bất ổn. 

1.2. Khó khăn 

- Nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng của KTTT trong phát triển 

kinh tế –xã hội của 1 số cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ, thiếu sự quan tâm. 
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- Năng lực nội tại của các HTX về vốn, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, 

trình độ quản lý còn yếu và thiếu. Đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa năng động 

trong tổ chức sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, tìm kiếm thị trường.... 

- Vẫn còn một số HTX nông nghiệp chưa có trụ sở riêng, các HTX phi 

nông nghiệp thì máy móc cũ kỹ, lạc hậu, chất lượng năng suất thấp, kiểu dáng ít 

thay đổi, thiếu sự cạnh tranh... 

- Thu nhập của các HTX còn thấp nên không thu hút được lao động có 

trình độ và tay nghề cao ở các thành phần kinh tế khác tham gia. 

2. Định hướng chung phát triển kinh tế tập thể  

- Phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; phát triển 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể để kinh tế tập thể cùng với 

kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc. 

- Tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa 

bàn huyện trong mọi lĩnh vực; phấn đấu đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những 

yếu kém như hiện nay, góp phần tăng trưởng kinh tế của huyện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước về kinh tế tập thể sâu rộng trong xã hội; tập trung vận động, thành lập 

mới các tổ hợp tác, HTX hoạt động theo quy định của pháp luật đi đôi với việc 

củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã hiện có. 

- Tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh trong việc đầu tư hỗ trợ, khuyến khích xây 

dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, HTX trên từng lĩnh vực, 

từng ngành nghề. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

của các hợp tác xã, HTX hiện có nhằm tích cực đóng góp vào tăng trưởng kinh 

tế chung của tỉnh; góp phần tạo việc làm cho người lao động, xóa đói giảm 

nghèo và bảo vệ môi trường. 

- Đẩy mạnh sự liên kết, hợp tác giữa các tổ hợp tác, HTX với nhau; HTX 

với các thành phần kinh tế để ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ, tiêu 

thụ nông sản và các sản phẩm khác, nâng dần năng lực cạnh tranh của khu vực 

kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. 

- Định hướng và tuyên truyền cho các hợp tác xã hoạt động đa ngành, đa 

nghề, tập trung thực hiện trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ, làng nghề, tiểu 

thủ công nghiệp. 

- Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cho các HTX, tổ hợp tác. 

3. Mục tiêu 

- Đến 2025: số HTX hoạt động hiệu quả thuộc loại khá, giỏi đạt 40%. 

Không còn các HTX tồn tại hình thức, không còn số HTX không hiệu quả. 



 9 

- Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 01 – 02 HTX và 01-02 tổ hợp tác. 

Khuyến khích thành lập HTX trong các khâu chế biến, tiêu thụ nông sản cho 

nông dân và thu gom, vận chuyển rác thải nông thôn. 

- Tốc độ tăng trưởng của khu vực HTX đạt từ 6,5 - 7%/năm. 

- Đến 2025: Số lượng xã viên, hộ xã viên, người lao động, tham gia các tổ 

hợp tác, HTX tăng lên và đạt số lượng thành viên tăng lên 20% so với hiện nay. 

Có ít nhất 70% đội ngũ cán bộ chủ chốt các HTX được đào tạo về chuyên môn, 

100% cán bộ chủ chốt các HTX được bồi dưỡng bổ sung các kiến thức về HTX 

và pháp luật có liên quan. 

- Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ về đất đai, hỗ trợ thuế, hỗ trợ tín dụng 

đối với khu vực kinh tế tập thể. 

4. Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

- Số lượng hợp tác xã thành lập mới 01 - 02 HTX, thu hút thêm lao động 

trên địa bàn nông thôn tham gia vào HTX hoặc thụ hưởng các dịch vụ của HTX. 

Tăng dần số các HTX hoạt động khá giỏi từ 40%, đến năm 2025 không còn số 

HTX hoạt động hình thức. 

 - Nâng cao thu nhập bình quân cho lao động làm việc thường xuyên lên 

mức 40 triệu đồng/năm. 

- Số lượng xã viên tham gia HTX đạt 8010 người. Doanh thu bình quân 

của hợp tác xã đạt 3,9 tỷ đồng. Lợi nhuận bình quân các HTX nông nghiệp đạt 

100 triệu đồng/năm. 

II. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 

1. Tuyên truyền, tập huấn Luật Hợp tác xã năm 2012 

- Để tiếp tục đổi mới mô hình hoạt động, phát huy vai trò của các HTX 

trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện  tiếp tục tuyên truyền sâu 

rộng Luật HTX năm 2012 và các văn bản liên quan đến cán bộ, đảng viên và 

tầng lớp nhân dân trong huyện tạo sự thống nhất về quan điểm chỉ đạo, định 

hướng và các giải pháp phát triển HTX trong giai đoạn tới. 

- Hàng năm có kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật HTX và các 

văn bản dưới luật có liên quan nhằm thống nhất nhận thức trong toàn bộ hệ 

thống chính trị về bản chất HTX và các quy định trong Luật mới về HTX. 

2. Tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển HTX 

- Thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ đào tạo nghề cho cán bộ quản lý và 

thành viên hợp tác xã theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ; phát triển sản phẩm đặc thù theo Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo 
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Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ hợp 

tác xã ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp theo Kế hoạch số 6355/KH-

BNN-KTHT ngày 17/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Phối hợp với các cơ quan ban ngành cấp tỉnh để các Hợp tác xã được 

hưởng hỗ trợ các cơ chế theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 4752/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đề án phát triển, củng cố và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020; 

Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về 

việc phê duyệt đề án thành lập quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Thanh Hóa. 

 - Cung cấp thông tin, hướng dẫn, tư vấn cho HTX tham gia các chương 

trình kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong và ngoài 

tỉnh nhằm quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. 

- Tạo điều kiện cho các hợp tác xã có đủ năng lực, điều kiện được tham 

gia thực hiện một số nội dung của chương trình mục tiêu Quốc gia, đầu tư công. 

Chủ động kêu gọi, lồng ghép các cơ chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp 

tham gia liên kết với HTX, tạo điều kiện về địa điểm về đất đai để các Hợp tác 

xã có cơ sở triển khai thí điểm một số cây con, giống mới…trong quá trình sản 

xuất nông nghiệp.  

- Hỗ trợ hợp tác xã vay vốn tín dụng và tiếp cận được các nguồn vốn hỗ trợ 

của Nhà nước, nhất là tiếp cận Quỹ phát triển hợp tác xã , các Chương trình hỗ trợ 

phát triển sản xuất mô hình nông thôn mới hay quỹ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 

hàng năm để phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo hướng ứng 

dụng công nghệ cao vào nông nghiệp. 

- Hỗ trợ triển khai quản lý phần mềm kế toán của các Hợp tác xã theo 

Thông tư hướng dẫn. 

- Hỗ trợ và tạo điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn của Quỹ hỗ 

trợ phát triển hợp tác xã nhằm mở rộng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế 

tập thể phát triển. 

- Thực hiện hỗ trợ các HTX chưa có đất và trụ sở hoạt động trong công 

tác giải phóng mặt bằng, các thủ tục về giao đất, cho thuê đất. 

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể 

- Các cấp các ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất chỉ đạo cấp 

ủy, chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý Nhà nước về HTX. Chú 

trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ HTX thực sự năng động, dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó lâu dài với HTX, 

được xã viên tín nhiệm.  
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- Thực hiện tốt các khâu dịch vụ sản xuất. Tiếp tục khuyến khích việc dồn 

đổi ruộng đất, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn để phát triển 

các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trong 

đó HTX là cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân. Huyện tạo điều kiện thuận 

lợi cho các HTX tham gia vào các chương trình, dự án sản xuất kinh doanh và 

đầu tư bằng nhiều hình thức. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên 

và Môi trường và UBND các xã hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ làm các thủ tục để 

được giao đất. 

- Tăng cường hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin, 

tìm kiếm thị trường, xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các HTX tham gia hội 

chợ, triển lãm... 

- Tổ chức cho cán bộ quản lý KTTT tham dự các hội thảo, học tập mô 

hình HTX làm ăn giỏi./. 

 

 Nơi nhận:         KT.CHỦ TỊCH 

- Sở KH&ĐT;                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lu: VT, TCKH. 
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