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V/v tri&n khai K hoach tng k&
10 nãm thi hành Luãt Hop tác xâ
2012 và xây drng Ké hoach phát
then KTTT, HTX nãm 2022.

Kinhgri:
- Các S&: Nông nghip và Phát triên nông
thôn; Lao dng, Thuang binh Va XA hi
tinh Binh Di.rcmg; Giao thông vn tai, Tài
nguyen và Môi truô'ng;
- UBND các huyn, th xã, thành phô;
- Lien niinh Hcip tác xa tinh Birth Duong.
Thrc hin chi dao Bô K hoach va Du Ui tai van bàn s' 503 5/BKHDTHTX ngày 02/8/2021 ye vic xây drng kê hoach phát triên kinh té tp the, hçrp tác
xâ näm 2022 Va chi dao cUa UBND tinh t?.i van bàn so 375 3/UBND-KT ngày
04/8/2021 ye vic triên khai Kê hoch tong kêt 10 nãm thi hành Lut H9p tác xà
näm 2012.
Sâ K hoach và D.0 P.r d nghj qu don vj thrc hin mt s nQi dung nhu
sau nhu sau:
1. Nti dung xây d1rng K hoch phát trin kinh t tp th& hçip tác xãnäm
2022: f)ê ngh4 các dcm v xây dirng can c huOng d.n cüa B Kê hoch và Dâu P.r
tai van bàn so 503 5/BKEDT-HTX ngày 02/8/202 1 ye vic xây dirng kê hoach phát
tri&n kinh tê tp the, hqp tác xã näm 2022 và gui ye Sâ Kê hoch và Dau tu trixOc
ngày 13/8/2021, dé tong hçp trInh UBND tinh báo cáo B Ké hoch và Dâu tLI.
2. Ni dung trin khai K hoch thng kEt 10 nàm thi hành Lut Hçp tác xã
näm 2012: Dê nghj các don vj thirc hin theo huOng dn ti Quyet dnh so 76/QDBCDDMPTKTTTHTX ngày 02/8/2 021 cüa Ban chi do dOi mOi PTKKKT, HTX
và báo cáo két qua tOng két theo dê cucYng. Trong do:
- UBND cp huyn t chirc tang kt truâc ngày 20/9/2021, glri báo cáo hoân
chinh chm nhât tri.r&c ngày 22/9/2021 ye Lien minh Hçp tác xâ tinh và S Ké
hoach và Dâu Ui cüng theo dOi, tong hçip.
- Các don vj con 1i gri báo cáo hoàn chinh chrn uhAt tnr&c ngày 22/9/2021
ye Lien minh Hçrp tác xã tinh và S& Kê hoch và Du P.r cüng theo dOi, tng hçp.
- Di vâi cp tinE: Lien minh Hqp tác xà thng hp c.p nh.t tr các don vj gui
báo cáo tong kêt ye Sâ Ké hoach và Dâu tu truOc ngày 05/10/2021)

(Co gii kern Dé curing báo cáo theo van ban so 3 753/UBND-KT ngày
04/8/2021 và 5035/BKHDT-HTX ngày 02/8/2021 File mém báo cáo vui lông gzi
qua dja chi email. kinhtenganh2 015grnail. com.)Niiinhn:
- Nhu trén;
- UBND tinh (b/c);
-BanGD Sâ
- Phông: KGVX, TH. DKKD (phôi hcp);
- Luu: VT, KTN(Tn).
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BQ KE HOICH VA DAU TU' CONG HOA xA HQI CHU NG1fl V1T NAM
Dc Ip - Tir do - Hinh phüc
S&S035/BKHDT-HTX
VJv xây drng k hoach phát triên
kinh t tap th& hcip tác xä nãm 2022

Ha N5i, ngày Othang8 nám 2021

Kinh gCri:
- Các Bô: Tài chinh, Nông nghip và Phát trin nông thôn,
Cong Thu'crng, Giao thông Vn tãi, Xãy dimg;
- Ngân hang nhà nrnic Vit Nam;
- Lien minh Hçip tác xã Vit Nam;
- UBND các tinh, thành phô trijc thuc Trung sang.
Ti Quyêt dnh s 131 8/QD-TTg ngày 22/7/2021 eüa Thu ti.r&ng Chinh
phü phê duyt K ho?ch phát triên kinh té tp the, hp tác xâ giai do?n 20212025 dA quy djnh: 'Hãng nàm, cthc b5, ngành có lien quaii và các d/a pincong
xáy dyng Kê hoçzch phát triCn kinh te tap the, hcrp tác xã dC tIch hQp vào kê
hoachphát trién kinh tê - xi hi5i cia ngành, li'nh i'tc, dja bàn ph trácli và gi'ri
B Ké Jogch và Ddu tic (Thu-&ng trc Ban clii do Dôi mái, phát trién kinh té
the, hp tthc xã) tong hpp và ban hành KC hogch phát triên kinh té tp the,
hcrp tác xä chung cza Ca nu&c".
Can CLi quy dinh trên va tht.rc hién chi dao cua Thu u.ring Chinli phu ta]
Chi thj so 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 ye xây dirng Kê hocli phát triên kinh te:
xã hi và dir toãn ngân sách nba nJOc nãm 2022, B Ké hoch và Dâu tu dé
nghj cáe B, ngành, UBND các tinh, thãnh phô trrc thuc Trung uong xây dirng
Ké hoch phát triên kinh té tp the, hcrp tác xã närn 2022 (Dê cumg kern theo)
dé tIch hqp vao ké hoach phát triên kinh tC - xã hi ca ngành, linh vrc, dja bà.n
phii trách; dông thôi gtri B Kê hoch và Dâu ttr tong hqp và ban hành Kê hoch
phát triên kinh té tp the, hqp tác xã chung cia Ca nuóc.
Báo cáo bang van ban xin gCri ye Bi Ké ho?ch Va Dâu ttr inróc ngày
15/8/2021 (file word báo cáo xin gôi ye theo dja chi cucpthtxmpi.gov.vn) dê
tônghqp.
(Chi tiét lien hi dóng chI I'iguyCn Tlif Tlny NgQC, dién thoqi: 0989256305
email: thuyngocmpi.gov. vii)
Trân trçing cam cm.!.
tap

NoinIzin:
- Nht.r trn;
.
- Phó Thu tithng Lê Minh Ki-iãi (dé b/c);
- B trtrâng Nguyen Clii Dng (dê b/c);
- So KH&DT các tinh, thành phô;
- Li.ru: Cc PTHTX., VTi.,i
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0 KE HOICH PHAT TRIEN KIN! TE TtP THE,
H(P TAC xA NAM 2022
/BKHD T-HTX ngày 0.2 tháng8 nám 2021
ca Bó Ké hogch và DcIu tu)
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Phan thtr nhat
DANII GIA TINT HThIH PHAT TRIEN KIM! TE TJP THE,
HQP TAC xA NAM 2021
Trén Co sâ kt qua thirc hin k hoch phát trin kinh t t.p th 6 tháng
dâu närn và ithc thrc hin Ca näm 2021, các b, ngành, dja phuang dánii giá các
kêt qua dt duc theo các ni dung thu yêu sau:
I. TINH HINH PHAT TRIEN KINH TE TAP THE, HQI TAC xA
NAM 2021
hoit dIng sin xut, kinh doanh
1. Dánh giá dy'a trên các chi tiêu
cüa hqp tác xa, hen bip hqp tác xã
a) V sd Iu'ç'ng, doanh (liii và thu izIzp cãa hçrp tác xd, lien hip 1zip ldc
xd, to l:9p idc (HTX, LH HTX, TIlT)
Dánh giá kêt qua dt duçic dira trên mt s tiêu chI, chi rô nguyen nhân
cüa nh€ng biên dng täng/giãrn các chi tiCu, cy the sau:
- Ttng s6 HTX, LH HTX, THT (trong do nêu rO: s hxqng dang hoat dng,
ngimg boat dng, thành 1p mài, giài the, phá san cüa rnôi loai); so vâi mvc tiêu ké
hoch nam 2021; So HTX chra chuyên dôi, däng k lai HTX, LH HTX theo Lut
HTX nm 2012 (neu rô nguyen nhãn chua chuyên dôi, dang k lai).
- Doanh thu bInh quân cCia HTX, LH HTX, THT (trong do bao gm
doanh thu dôi vài thành viên và doanh thu dôivi th.j trithng ben ngoâi thânh
viên); so vói myc tiêu k hoach näm 2021.
- Li bInh quan HTX, LH HTX, THT; so vOi mic tiêu k hoach nain 2021.
- S I-ITX, LI-I HTX ho.t dng hiu qua (theo Lut HTX näm 2012, hoat
dng kinh doanh Co lai, thrc hin các nghia vy cüa mt to cht'rc kinh tê doi vài Nhà
nithc, thành viên, ngirài lao dng theo quy djnh hin barth; dem li lcii ich tôi da cho
thànhviên...)
b) V thành viên, lao d3ng cüa HTX, LH HIX, THT
Dánh giá kt qua dat duçic da trên mt s tiêu chi, chi rö nguyen iThân
cia nhng biên ding tàig/giàrn các chi tiêu, cy the sau:
- Tng s6 thãnh viên cüa HTX, LH HTX, THT (trong do nêu rö: s6 hrqng
thành viên mi gia nhp, rut khOi cüa rni loi); so vOi myc tiêu kê hoach nãm 2021;

- Tong s lao dng lam vic thurng xuyên1 trong HTX, LH HTX, THT
(trong do nêu rô s lao dng dOng thai là thành viên cUa mOi 1oi); so vâi mvc
tiéu ké hoach näm 2021;
- Thu nh.p bInh quãn cüa lao dng lam vic thung xuyên trong HTX,
LH HTX, THT; so vâi mvc tiéu ké hoch nãm 2021.
lien hip hp thc xd, to Izp tác
c) Vt trInli d3 can b quâii hyp tdc xd,
Dánh giá kt qua dat ducic da trên mt s tiêu chI cii th sau:
- Tng s can b quàn l HTX, LH HTX, THT;
- T&ig s can b quan I' HTX, LH HTX, THT dat trinh d so cap, trung cap;
so voi tong so can b HTX, LH HTX, TI-IT và so vol mc tiêu kê hoach näm 2021;
- Tng s6 can b quãn l HTX, LH HTX, THT dat trinh d cao d&ng, dai
hçc; so vOi tong so can bô HTX, LH HTX, THT và so vOi mijc tiêu kê hoach
narn 2021.
2. Dánh giã theo lTnh vyc
Dánh giá theo các lTnh virc: nOng - lam - ngu - diem nghip; cong nghip tiêu thu cong nghip; xây drng; tin dig; thircrng mai; vn tâi và lTnh vijc khác.
Phân tich và lam rO chat lucrng tang tnrOng cüa rrng1Tnh virc; khà näng canh tranh
cüa các san phâm thu yêu; khó khn trong san xuât kinh doanh, ành hu&ng cüa
djch bnh COVID-1 9.
Li vri rni 1mb v1rc cAn dánh giá dira trên các tiêu chI:
- S h.rçng HTX, LH HTX, TI-IT, trong do nêu rO s lucrng dang boat
dng và ngixng hoat dng cüa mi loai.
- S hrçng thành viên tham gia.
- S li.rçing lao dng lam vic thuOng xuyên (trong dO CO s lucmg lao
s
dng dông thOl là thành viên).
- Doanh thu binh quân cüa HTX, LH HTX, THT (trong do có doanh thu
dôi vol thành viên và doanh thu dôi vOi thj truOng ben ngoài thành vien).
- Ui bInh quân cüa HTX, LH HTX, TI-IT.
- Thu nhp bInh quân cüa lao dng lam viçc thirOng xuyên HTX, LH
HTX, THT.
3. Dánh giá tác dng cüa HTX, LH HTX, THT tói thành viên, kinh t h
thành viên (v kinh t, van hóa, chInh trl, xã hi)
qua theo phuong thüc sn xut gãn vói
- 4. Mt s mô hInh hot dng hiu
chuôi giá trl, 1mg ding cong ngh cao
Ii. KET QUA TH1JC H1N PHAP LUiT VA CHINH SACH PHAT
TR1EN KINH TE T1P TH (KTTT)
Là lao dng không xãc djnh thri han, không Linh lao dng ngan hn

và lao dng thii v
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1. Kt qua trin khai Lut và các van ban hir&ng dn
1.1. Ccãp Trung wong
Dánh giá tmnh hInh xãy dirng, ban hành và triên khai thirc hin các van ban
quy phm pháp 1ut có lien quan tOi linh vijc KTTT; 1it ké ten van ban, so,
ngày ban hành (nêu co).
Nêu nhtrng thun lçii, khó khãn, nguyen nhân vâ d xut kin nghj.
1.2. Octp 1ja p/zirong
Dánh giá tInh hInh xây drng, ban hành vã k&t qua triên khai Lut và các
van ban hithng dn (bao gOm Trung t.ro'ng và dja phuong), tInh hmnh xây dirng các
chuung trinh, dê an cüa dja ph.wng nham t?o diêu kin cho KIlT phát then; tInh
hinh tuyên truyên, nâng cao nh.n thüc ci1a can b, nhân dan dôi vâi KIlT.
Nêu nhtng thun lcxi, khó khãn, nguyen nhân và d xuAt kin nghi.
2. Cong tác quãn 1 nhã ntró'c v KTTT
Dánh giá tInh hmnh thirc hin cong tác quãn 1 nhà nixâc v KIT! t?i các
B, ngành dja phirang theo các nhim vii dã &rçc quy djnh ti khoán 2 Diêu 28,
Diêu 29 và Diêu 30 Nghj djnh so 193/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 quy djnh
chi tit mt so diêu cüa Lut Hcip tác xã.
Néu nhUng thun Içii, khó khãn, nguyen nhãn và d xuit ki&n ngh.
3. Kêt qua triên khai chinh sách ho trq, tru däi hyp the xã
D nghj các b, ngành, dja phiicing báo cáo v kt qua trin khai h tro
phát triên hqp the xä vài các ni dung cij the nh.r sau:
- ChInh sách dao t?o, bM thrOng ngun nhân lrc: S hrqt can b hp tác
xa, thanh viên tham gia bôi duo'ng, tong kinh phi h trçY. Tmnh hInh thI diem dira
can b tré tot nghip di h9c, cao dãng ye lam vic có thai han tai HTX (so
ngirii, th?i gian, tong kinh phi ho trcl).
- Chinh sách xiic tin thrcmg rni, ni rng thi truông: s hqp tác xa &rcic
h trq, thng kinh phi h trg.
- ChInh sách trng dçing khoa h9c, k thut và cong ngh mài: s hcxp tác
xâ duçc ho trcv, lông kinh phi ho trçi.
- ChInh sách tip cn von và qu5' h trV phát triên hqp tãc xã: so hqp tác
xä dircc h trçx, tOng so von ho trçl.
- Chinh sách thành 1p mói hcp the xâ, lien hip hqp the xä: s hçip tác xã
ducc M trq, tong kinh phi h trq.
-- Chinh sách h tr9 dAu t.r phát trin kt cu ha tng: s dr an, tang von
phãn bô.
- Chirth sách giao d.t, cho thuê dt: s hçip tác xà thrçic h6 trçl, t6ng din
tich duc giao, thuê.

4
- ChInh sách uu dài v tin dyng: so hcp tác xã thrçic h uv, tong so von
thrcic vay uu dãi.
- Chinh sách h trçl v6n, ging khi gp khó khàn do thiên tai, dch bnh:
sO hcrp tác xã ducc hO trçi, tOng kinh phi ho trçl.
- ChInh sách h trq ch bin san phm: s hçip tác xã duqc h trçi, tang
kinh phi ho trcY.
- ChInh sách khác: Bão him xa hi; .ru dài phi, 1 phi... (nu co)
Dãnh giá vai trO, v tn ciia KTTT, HTX trong phát trin kinh t - xã hi
nói chung và trong xây dirng nOng thOn mO'i nói riêng. Nêu nhng thun lçii, khó
khän, nguyen nhân vã dé xuât kiên ngh.
4. Hçrp tac quoc te ye KTTT
Dánh giá kt qua v sr h trg, giilp dr cfia các nuâc, các t chi'rc qu& t
tron vic phát trién kinh têtp the ye dáo tao, bôi du&ng nguôn nhân lyt, thông tin
tir van, vOn dâu tu, nãng cao chat hxçing và hiu qua quân 1 nhà nuóc.
Ill. DANH GIA CIJUNG
1. Cãc kt qua dt thrçrc
2. Các tn ti hn ch và nguyen nhãn
IV. iiE XUAT, KIEN NGH!
Phân thfr hal
K HO3CH PHAT TRIEN KINH TE TP THE, H1P TAC xA NAM 2022
1. MQT sO vEu CAU DO1 vOl VIC XAY DVNG KE HOJ?CH
PHAT TRIEN KIN}I TE TP THE NAM 2022
1.K hoch phát trin kinh t tp th nàni 2022 phãi dt trong kê hoach phát
triên kinh té tp the, hqp tác xã giai don 202 1-2025, kê hoch tong the phát trién
kinh té - xã hi chung cüa Ca nthc, cüa dja phuing
2. Phát trin kinh t tp th& hqp tác xA phâi xut phát tir nhu cu chung
thirc tê cüa cac thành viên trCn mi lTnh virc diii song kinh tê - xã hi, trên m9i
\'Llng lãnh thô; phài theb diing các giá trj và các nguyen täc co bàn cüa HTX.
3. Các chi tieu k hoch phài kliã thi, phii hqp vài kt qua, tInh hInh thyt
hin chi tiêu ké hoch trong närn 2021 Va phU hqp vâi chi tiêu kê hoch dài hn
cüa da phucing. Ngoài các clii tiCu so hrqng, can chii trçng các chi tiêu phãn ánh
chat hrng, hiu qua.
II. NQI DUNG KE HOACH PHAT TR1EN K1NH TE T4P THE NAM 2022
1. Dir báo nhüng thun lçi, khó khãn
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Dr báo nh&ng yu th ãnh hii&ng tâi phát trién KTTT; nhttng thun 1i,
khó khãn tác dng den khu virc KTTT, HTX.
2. D!nh hu&ng chung ye phát triCn KTTT, HTX
Can cü mic iiêu tong quát, các b, ngành, dla phtxcrng xác djnh djnh
htróng chung phát triên kinh té tp the nãm 2022 ye các mit: nâng cao hiu qua
hot dng cüa HTX, LH HTX, THT; nâng cao hiu qua dóng gop cüa khu virc
KTTT vào tang tn.rng kinh té, xóa dOi giãm nghèo mt each ben v&ng; nâng
cao vai trà, v trI cüa khu vrc KTTT trong nén kinh té.
3 Mic tiêu tong quát
CUng c& nãng cao hiu qua hot dng, näng 1c san xut, sue c?nh tranh
và 'kbà näng thich nghi trong bôi cãnh hi nh.p kinh té quôc tê, cách mng cong
nghip Ian thr tu và djch bnh, biên dôi khi hu; tang cumg vai trô nOng c&
trong các hot dng t?o vic lam, tang thu nhp, xóa dói giãrn nghèo, xây dirng
nôrig thôn mâi vã bão dam an sinh xã hi.
4. Mt s mçlc tiêu cu the
Can cir miic lieu tong quát, dnh hithng chung ye phát triên K IT!, các B,
ngânh, dja phuung can cii the hóa các niye tieu, nhim vy cy the cüa B, ngành,
da phixang mInh ye phát triên KFJ 1, c.hü yêu tp trung theo các van dê sau:
- Các chi tiêu dnh huàng phát trin: So Iuçg HTX, LH HTX, THT; s
luçmg thành viên HTX, LH HTX, THT; doarth thu bmnh quãn cUa HTX, LH HTX,
THT; thu nhp bInh quân cüa nthi lao dng trong HTX, LH HTX, THT; ii l can
b 1-ITX dt trmnh d sa, trung cap, cao däng, di h9c.
- Xác dlnh tirn näng v ngành ngh& lTnh virc hoat dng, dja bàn cfia khu
vrc K IF! trong qua trInh tái ca cãu nén kinh tê gán vth chuyên dOi rnô hInh phát
triên theo hi.róng nâng cao chat lucrng, hiu qua và src cnh tranh ci1a khu vi,rc nay
phii hgp vi dc diem kinh té, tr nhiën, xã hi cña ngành, dja phi.rang minh.
- Xác djnh nhUng chi lieu ho?t dng cCia khu virc KTTT: tang nãng sut,
giãm giá thành, tang src cnh tranh, nâng cao nãng 1trc hoot dng ciia các HTX;
câi thin d?yi song thành vién và cong dOng; tucmg trq, giáp d& lan nhau trong
cuc sang, tang cu&ng tInh doàn kêt xä h,i trên cu sO ciing chia sé lci ich lâu dài
gia các thành viên HTX, LH HTX, THT.
5. Các giãi pháp phát trin kinh t tp the nãm 2022
Các B, ngành, da phuo'ng thy diu kiin ci.i th cUa b, ngành, dja
phi.rcing rninh dé xut các chInh sách phát triên KTTT, tp trung vào mt so
nhóm giâi pháp sau dày:
5. 1. Tiép tic thyc hi,i và hoan thién 1he ch, chInh sách
Trong th&i gian tói, các B, ngành, cija phuang can cu vào chüc näng,
nhim vii duçic giao, dir kiên ké hoch xây dmg và ban hành các van bàn huOng
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dn, các vAn bàn sra di, b sung (nêu thy c.n thi&) dé Lu.t Hcrp tác xA nAm
2012 phát huy hiu qua trong thirc tiên.
5.2. Tuyên truyn, tap hudn các chInli sách, van bàn QPPL m&i ban hành
và nárzg cao nàng 1yc nguón nhán ltc HTX
- Dir kin k hoch tuyên truyn, tp hu.n các chinh sách, vAn bàn QPPL
rnài ban hành nh&m thông nhât nh.n thirc trong toàn b h thông quàn 1 nhà
nuc, nhãn dan ye bàn chat hp tác xA và các quy dnh trong Lut hçp tác xA
20 12, bao gôm: so lap, hi nghj tuyCn truyên t.p huân, so ngui/ dOi nrqng tham
dr, so ngây thirc hin; dcin v thirc hin tp huãn; hInh thrc tuyên truyên, tp huân.
- Dir kin k hoch t.p hd.n nâng cao trmnh d chuyên môn, k9 thut cho can
b hçrp tác xã, thành viên hçip tacx: so h.rçrng luçt nguäi tham gia, so lop, so ngày
thirc hin, nhrngni dung tp huàn chInh; kéhoach thI diem dua can b tré có trmnh
d di hQc, cao dAng ye 1àñ vic cho HTX ( so ngu&i, thOi gian lam vic, kinh phi).
5.3. To ch&c trin khai tlirc hin chInh sách ha trq, uu da1 phát trién hcrp
tác xã theo quy djnh tQfNghf d.inh so 193/2013/ND-CF ngày 21 tháng 1] nOm
2013 ye quy djnh clii tiêt mç5t sO diêu cza Lual HQp tác xd nãm 2012
Các b, ngành, dja phrcing trong pharn vi, chirc nAng, nhirn vv di.rgc giao
xây dimg k hoach ho trg theo các ni dung cüa Chuong trInh ho trq phát triên
KIlT, HTX giai doan 2021 -2025 tai Quyêt djnh so 1 804/QD-TTg ngày
13/11/2020; các ho trg hot dng san xuãt kinh doanh trong và saU dai djch
Covid-19 và các chinh sách ho trq, i.ru dAi khác; to chirc thrc hin chInh sách hO
trçi bão darn dung mic lieu, hiu qua, tránh that thoát.
5.4. Náng cao hiu qua hoat dóng cia khu vtc KF11 HTX
Các b, ngành, dja phuang c&n Co giãi pháp chi dao và thc hin nhm
nâng cao hiu qua boat dng cüa các HTX, LH HTX, THT nh.r: Rà soãt tInh
hInh boat dng cüa các HTX; thu hiit/kêt np them thành viên; tang von gop cüa
thành viên vào HTX, LH HTX, THT; tang cu&ng nAng lijc to chüc, diêu hành,
hoat dng, kinh doanh cho các HTX; h trçl thI diem thra can b tré tM nghip
dai hoc, cao dAng ye lam V1êC co thai han trong HTX, cac hoat dông dao tao, bôi
dung nguon nhân 1rc;xiic tiên thu'ong rnai; dâu tu két câu ha tang phc v san
xuât, chê bién san phãm; timg buOc ma rng quy mO hoat dng cüa các hcTp tác
xA; có kê hooch, bin pháp c the giãi the cãc HTX, LH HTX dA ngimg boat
dng hoc boat dng không hiu qua.
5.5. Tang cuthig cOng tác quán i n/là nu6c ye kin/i t tp the
Các b, ngành, dja phirang cn có phisang an tiêp tuc kin toàn b may
quãn ly nhà nuOc ye hqp tác xà, lien hip hgp tác xA, theo huàng:
- Các b, ngành Trung uang b tn can b có dü nang 1rc tham mi.ru giip
vic trong theo dôi, quân l, giárn sat và báo cáo boat dng cüa hçrp tác xä, lien
hip hçrp tác xA trong 1mb vrc b, ngành mInh di.rcc phân cong quânj'; chi dao
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và hi.râng dn các da phirang bô tn can b dê thirc hin tot chirc nàng quàn I'
nba ntthc ye hçrp tác xã dâ duçic pháp 1ut quy djnh.
- TJ' ban nhãn dan các tinh, thanh_ph trrc thuc Trung uang cn tang
ci.thng cong tác quãn 1 nhã nuâc ye K'FIT, HTX; chi do bô tn can b chuyén
trách hoc kiêm nhim ye K1L1, HTX cap tinh Va cap huyn dê thc hin tot
chirc näng, nhim vy quãn 1 nhà ntrOc ye hçip tác xã, dc bit a khâu dang k'
HTX, LH HTX theo dôi, giám sat thi hành Lu.t Hcrp tác x và hithng dan thirc hin
các chmnh sách dôi vói khu vuc kinh tê nay.
5.6. Huy &5ng các lu'c lurin? xâ h5i, các té ch&c doàn the trong nithc và
quôc té tliam gia tInc dáyphár triCn kinh tC tap the
- Các doãn the xã hi cn có ké hoch cy the thani gia phát trin kinh t
tp the thông qua khuyên khIch thành Ip rn&i, vn dng thành viên tharn gia
hcip tác xâ, to hçip tac, tharn gia bOi dtr&ng, dào to cho hcrp tc xa. Các b,
ngành, dja phuccng can co giâi pháp cti the nhàm hO trçl các doàn the chinh trj, xa
hi, hip hi vâ hi nghê nghip tham gia thic day phát tniên hçip tác xä.
- Huy dng các ngun 1rc cUa ngành, dja phung tham gia h tr phát
tniên kinh tê t.p the.
- Huy dng các ngun 1irc vâ sr li trç cüa quôc t, các rnrâc thác dy
phát triên kinh tê tp the.
5.7. Các giái p/iáp khác
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QUYET DNH
Ban hành Dctro'ngvà Danh mycBáo cáo chuyên d
tong kt 10 nãm thi hãnh Lut llyp tác xã nm 2012
BQTRONGBQKEHOICHVADAUT1X
Cán c Luát Hp tác x5 ngày 20 tháng 11 nãm 2012;
Can th Nghj quyt s6 134/iVQ-cP ngày 25 :háng 9 nàm 2020 cza Chin/i
ph ban han/i Chzwng trInh hành dng cza chInh p1n thtc hin Két iun so 70KL/TW ngày 09 thong 3 nám 2020 cia B Chinh fr( ye tiêp tyc thy'c hin Nghf
quyêt Trung w0ng 5 khOa IX ye tiép tyc dOi ,nO'i, phdt trién và náng cao hiu qua
kinh té tp the;
Can th Quyt dfnh s 76/QD-BCDDMPTKITIJ-ITX ngày 02 ththng 8nám
2021 cüa Trithng Ban C/il dqo dói rn&i, phtht trién nh íé tcp the, hçip tác xä ye vic
ban hành Ké hoçch long két 10 nám thi hành Luçl Hcp tác xc nám 2012;
Theo d iighj cila Cuc trlr&ng Cyc Phát triên Hp tác xâ.
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay D c.rcrng và Danh mvc Báo cáo
chuyén dê tong kêt 10 nãrn thi hành Lut Hçip tác xä näm 2012.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tir ngày k ban hânh.
Diu 3. Các B, co quan ngang B, cci quan thuc ChInh phü, Uy ban nhân
dan các tinh, thãnhphô trrc thuc Trung twng, các CG quan, dcq,yj có lien quan
phOi hçip vâi B Kê hoch và Dâu ttr thrc hin Quyêt dnh này.IW
Nci nhtn:
-Nhi.rDiu3;
Thc tu'àng ChInh phü, cáo Phó ThCi ttrmg (de b/c);
- IJy ban Trung twrig Mt trn T quóc Vit Nam;
- Ca quari Trung Lrong ciia các doàn the;
- Lien minh }lçip tao xA Vit Nam;
• Cc: PTHTX, DKKD; VP B;
- Liru: VT, PTHTX(4&).

uyn Chi Dung

BAN CHI D4O DO1 MO1,
PHAT TRIEN KINH TE T4.P THE,
HQP TAC XA

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p — icr do — Hinb phüc

DE CU(YNG
AM Tifi HANH LUT HQ1 TAC xA NAM 2012
't djnh sc A O1S/DBK1IDT ngày 0 6 /8/2021 cüa
Bç3 trw&ng Bó Ké hoçwh và Dáu tu')
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1. Scr can thiet cua vice tong ket 10 nam th hanh Lut Hçrp tac xa-narn 2012

Lut Hcp tác xä nãm 2012 &rçcc Qu& hi thông qua ngày 20/11/2012, chInh
thrc có hiu 1c tr 01/7/2013 trên c s tip thu kinh nghim quc t và yéu cu
thrc tin phát triên hp tác xa & nuóc ta, quy djnh rö ban chat cüa t chtrc hçip tác
xâ (HTX) là "hqp tác", h trçr thàrih viên, gop phân hoân thin quan h san xut,
phü hcrp vâi co chê thj tnxà'ng rong bi cãnh hti nhp kinh t quc th va cnh
tranh ngày câng gay gät.
Dn nay, sau gn 10 nim trin khai thirc hin, Lu& HTX nAm 2012 cIa có tác
dung tâi phát triên kinh té tp the, hçip tác xA (KTTT, HTX) trên nhiu mt. Nhn
thi:rc trong h thông chinh tn, các tAng lap nhán dan ye phát trin KTTT, HTX d
duçc nâng len. Khu vrc KTTT, HTX trong nh&ng näm gân day có bu'Oc phát trin
Ca ye so lixcmg và chat hrqng, ca bàn khc phiic thrqc tInh trng yu kern kéo dài.
D&nghj các b, ngành, dja ph.rong nêu rO v bi cãnh vâ tinh hInh t chrc
triën khai thirc hin Lut Hcp tác xa nàm 2012 cila b, ngành, dja phi.rong mmnh
trong gial doan tr nàm 2012 den nay. Nêu khái quát sir can thiôt phãi tong kt
thirc tin, dánh giá Iai tInh hmnh thrc hin 10 nãm thi hành Lut HçTp tác xâ nàm
2012 (nh0ng k& qua dat duqc và nMng khó khn vuàng mac, chtra lam ducic),
lam co s& d nghiên cru, scra dôi, bô sung, hoàn thin cac co ché, chinh sách vâ
quy dlnh pháp 1ut cho phi hçcp vOi tmnh hInh phát triCn cüa KTTT, HTX trong
th&i k' mói,
2. Can cir tin hành tng kt

- Lut HTX nàm 2012;
- Kt lun s6 70-KLiTW ngãy 09/3/2020 cüa B ChInh tr v tiEp tiic thrc
hin Nghj quyt Trung uang 5 khóa IX v& tiêp tiic dOi mai, phát triCn và nâng cao
hiu qua K1Tf ('giao Ban can st clang Chinh phü chi dqo "Tong két 20 nãm Nghf
quyé't và 10 nàm thi hành Luát HTX').
Nghj quyt s6 134/NQ-CP ngây 25/9/2020 cüa ChIrih phCi ban hành
Chucing trInh hành dng cüa Chinh phü thirc hin Két 1un sO 70-KL/TW ngây
09/3 /2020 ca B Chinh trj v& tiCp tic thc hin Nghj quyêt Trung u0ng S khóa
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IX v tip tic &M mài, ph4t trin và nâng cao hiu qua KTTT 'giao Ban cM dçio
d& m&i, phát trin K'J 7 / HTX chi tn To2ng kdt /0 nám thi hành Lut HTX 2012
và giao Bç5 Ic hog.ch và £u tw c1i trI xáy c4mg Lut mói hoc tha do! bO sung,
hoàn thiçn Luqt HTXnáni 2012).
- Ngh djnh s 193/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cüa Chinh phU quy djnh
chi tit mt s6 diu cUa Lut HTX näm 2012.
- Ngh djnh s6 107/2017/ND-CP ngày 15/9/ 2017 cia ChInh phU quy dinh
sCra dii, b sung mt s diu ciaNghj dlnh s 193/2013/ND-CP ngây 21/11/2013
ca Chmnh phi quy dnh chi tit rnt s diu cüa Lu.t HTX nàm 2012.
- Chi thj s 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 cüa Thu ttràng Chinh phü v vic
day rnnh tri&n khai thi hành Lut HTX.
- Chi thj s 1 2/CT-TTg ngày 22/5/2018 cia Thu tithng Chinh phii ye vic tiêp
tic tang cu&ng cong tác trin khai thi hành Lu.t }-TTX nãm 2012.
- Quyt djnh s 76/QD-BCDDMPTKITfHTX ngãy 02 tháng 8 näm 2021 cüa
Tru&ng Ban Chi d.o di mói, phát trin kinh t tp th& hçip tác xà v vic ban hành
Kê hoch tng kt 10 nàm thi hành Lut Hqp tác xã näm 2012.
D thng nh.t each thrc tng kt 10 nm thc hin Lust HTX nä.m 2012, Ban
Chi do d& rni, phát trin KITI, HTX hi.r&ig dn các B, ngành, da phucmg
nhCmg ni dung co bàn c.n dánh giá nhu sau:
Phan I
BAO CÁO vA DANH GIA TINE! HiNH TO CHtC THI HANk!
LUT HQP TAC XA NAM 2012
I. CONG TAC TO CHUC Tifi HANH LUIT irrx
1. Cong tác xy dyng, ban hành, tuyên truyn, phô bin các van ban hu'frng
dan thi hanh Lut HTX
Các B, ngành, da phixang can cir vào chirc nàng, nhim vi1 quàn 1' nhà
ru&c ye Kifl, HTX báo cáo tInh hinh chi dao, xây dirng, ban hành the chining
tHnh, kê ho.ch triên khai, van bàn hu&ng dn thirc hin Luat HTX nàm 2012, bao
gôm: nhüng ni dung d triên lchai, ni dung chtra trin khai, 1 do chua trin khai
'a phucrng huàng xi:r 1 trong th&i gian tôi.
COng tác triên khai tuyen truyn, ph bin các van bàn quy phm pháp 1u.t ye
KIT 1, HTX duçc bô tn kinh phi, hinh thü'c, tAn su.t và d.t hiu qua nhu th nào.
Riêng vâi các dja phuang cn b sung dánh giá vic xây dirng, ban hành các
ran bàn thirc hin Nghj quy& cua tinh ciy, thành uy v& phát trin kinh t - x hi
cüa dja phtrang trong linh v1rc KTTT, HTX.
(Tong hcip sc lieu theo mciu Ph lyc I dmnh kern)
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2. Cong tác t chcic b may quãn I nhã ntr&c v KTTT, HTX
- Cong tác thành 1p và kin toân b may quãn 1 nhà nuàc v KTTT, HTX:
Vic thành 1p b may quãn 1', b tn can b và thic hiri phân cong quãn I' nba
nuâc v K1TF a các cp: Trung uong, tinh, huyn (theo Thông tu lien tch s
21!2O15IITLT-BKEIDT-BNV ngày 11/12/2015 gifla B K hoch và Dâu ti.r và
B NOi vi hix&ng dn chüc nàng, nhim vi, quyn hn và co cu t chüc cUa S&
Kê hoch và DAu t.r thuc Uy ban nhân dan tinh, thânh ph6 trrc thuc Trung t.rang
v Phàng Tài chInh - K hoch thuc Uy ban nhân dan huyn, qu.n, th xã, thành
pl1 thuc tinh).
- Cong tác thành 1.p, kin toân Ban chi dao Di mâi phát trin KTTT, HTX
t?i dja phixong theo diing tinh than Ngh quyt s 1 34/NQ-CP ngày 25/5/2020 cüa
ChInh phü: "kin toàn co' quan Thwông try'c cia Ban clii dao di m&i, phát trin
7T; HTX tfr Trung Wang dé'n d,ia phuvng, theo hu&ng: a Trung wang là B3 K
hoçwh và £)du tu; & dia pinco'ng là Sà Ké' hoch và Du tu' dé' thó'ng nhdt, dcng
xuyen sudt trong cong tdc chi do, phOi hcxp, diu hành. ".
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- TInh hinh ph6i hqp gia các co quan có lien quan (trong do có Lien minh
1-TX)trong quàn 1 nba rnrOc v K FIT, HTX & các cap.
3. Cong tác to chfrc thy'c hin quãn I nhà nu'óc v KTTT, HTX
- Vai trO, trách nhim cüa các So, ngành trong phOi hqp trin khai thçrc hin
Lut HTX nãm 2012; nhthig thu.n lqi, khó khn, vuOng mc trong cOng tác quãn 1.
- Cong tác xây ding chin hrçc, k hoch, chucing trInh h trçr phát trin
K'FFI, HTX.
- Cong tác t chi'rc và htrOng dn dãng k HTX, lien hip hgp tác xA
(LHHTX); tinh hInh chia, tách, hqp nht, sap nh.p HTX, LHHTX trên dja bàn;
- Cong tác l'rng diing cong ngh thông tin, chuyn d& s trong quán l' nba
ri.rOc, xây drng và khai thác co sO dU lieu ye KTTT, HTX cüa b, ngành, dja
huang, giãi quyêt các thu tic hành chInh và báo cáo cho các HTX (so sánh v&i
rnzc d z'mg dung C'N7T trong quán lj. nhà nwóc &1 v&i doanh nghiép va các lrnh
tc khác).
- Trin khai thu tc chuyên di các HTX, LI-LHTX chixa chuyên di, và giài
th các HTX, LFII-ITX ngüng hot dng theo Lu.t HTX nãm 2012 trén dja ban.
Nêu rO thun lci, khó khàn trong thirc hin thu tic giái th tier nguyn va b.t buc
HTX, LHHTX.
(Tang hpp sO' lieu theo mu Ph lyc II dInh kèm)
- Vic xr 1 các hành vi vi ph?m pháp 1ut cüa HTX, LHI-ITX và các cá
ihân, t chirc có lien quan theo quy djnh cüa pháp 1ut trên dja b. C,i th: Xây
mg diu 1 không theo quy dnh cüa Lust HTX; hot dng chi.ra diing quy djnh
diu 1; vi pham quy dnh v vn gop, v phân ph6i thu nhp, v sir dng dt, v
xây drng các qu5, tài san thuc sO hU'u tp th (trong do có tài san không chia

tho quy djnh cüa Lu.t HTX 2012), v nçi d9ng thu& phi vci Nba rnrc; giâi quyt
cá mâu thu.n phát sinh trong HTX qua dun thu, khiu nai, t cáo cüa thàrih viên,
t th thành viên HTX, LHHTX...), x1r phat vi phm hành chInh theo Nghj dlnh
s&50/20 16/ND-CF ngày 01/6/2016 cia ChInh phU quy djnh v xtr pht hành
chnh trong ltnh virc k hoch Va dâu tu.
- Cong tác thanh tra, kim tra vic thc hin cong tác cluãn 1 nha nithc d6i
vài Kin, HTX (tdn sudi, s ln và kt qua th.rc hin); thijc hin tong kêt, dánh
gi djnh k' và rut kinh nghirn v quân 1 nhâ nu&c di vi KTTT, HTX cUa b,
nành, dja phucrng.
- Vic thçrc hin ch d báo cáo cia các HTX, LHHTX, các cu quan có lien
quan theo quy dnh tui Thông tu s 03/201 4iTI'-BKHDT ngây 26/5/2014 vá Thông
tu s 07/20191T1'-BKHDT ngày 08/4/2019 v sCra dôi, bô sung mt so diêu cüa
Tông tLr 03/2014/TT-BKHDT; Thông tu s 01/2020/TT-BKHDT ngày 19/2/2020
cia B K hoach và Du tu v dánh giá phãn loai HTX và các quy dnh hin hành.
4. Tlnh hInh thrc hin chinh sách h trçr, tru däi cüa Nhã nuó'c
4.1 Tinh hinh dAng 1c, phân bi vn du tu công, v6n siTr nghip, các chuung
trnh mic tiêu quôc gia, von ngân sách nha nix&c khác cüa b, ngành, dja phtrung
cho khu vi.rc KTTF, HTX tü näm 2013 den nãrn 2021.
4.2 Ttng hcip lc& qua thirc hin các ni dun ciia Diu 6 Lut HTX nàm
2p12, Nghj dnh so 193/2013/ND-CP, Nghj djnh so 107/2017/ND-CP cüa ChInh
piü; Quyet djnh so 226 1/QD-TTg ngày 15/12/20 14 cüa Thu tu&ig ChInh
ye
pie duyt Chuung trInh h trçl phát triên HTX giai doan 2015-2020, Quyêt djnh
so 1804/QD-TTg ngày 13/11/2020 c'ia Thu tithng ChInh phü phê duyt chucmg
tmnh ho tr phát ién KUT, HTX giai don 2021 - 2025 và bô sung them các
chmnh sách bâo hiêm, h trcy lien kêt san xuât và tiêu th san phâm cüa HTX v&i
doanh nghip ..., ci the nhu sau:
- ChInh sách dào tao, bi duong ngun nhân hrc;
- Chinh sách xüc tin thuung mai, ma rng thj tn.rông;
- ChInh sách irng ding khoa hçc, k5' thut và cong ngh mâi;
- Chinh sách tip cn vn vã qu5' h trçl phát trin HTX;
-Chinh sách tao diu kin tham gia các cht.rcing trInh miic tiéu, chuong trinh
phát trién kinh tê - xä hi;
- ChInh sách thành 1p mâi HTX, LHHTX;
- Chirth sách h trçi d.0 tu phát trin k& cu ha tang;
- ChInh sách giao dt, cho thuê dt;
- ChInh sách uu dAi v tin diing;
- ChInh sách h trçi vn, gibing khi gp kho kh.n do thiên tai, djch bnh;
- ChInh sách h trçi ch bin san phm;
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- ChInh sách h trçl bâo hi&ii xâ hii, bâo him y t, bâo him tht nghiêp
chb ngu&i lao dng và thành viên trong HTX;
ChIah sách iiu dãi v thu, phI và 1 phI...;
- ChInh sách M trg lien k& san xut và tiêu thii san ph6 cüa HTX v&i
donh nghip;
- ChInh sách h tr HTX nông nghip mua bào him nông nghip qua HTX.
-

- (Tdng hcrp so' lieu theo rnJu Phy lyc III dmnh kern)

Nêu chi tit s HTX dugc h trçl, s tin h trq, cho vay, bào lãnh; din tich
dat ducic giao...; chat luqng và hiu qua cfia các chinh sách trong thirc tiên; tmnh
hIh b trI các nguôn lrc tài chInh th1rc hin chinh sách h trçl phát trin HTX;
nhüng thun lqi, khó khãn, nguyen nhân và dê xuât kiên nghj.
4.3 TInh hInh trin khai QuyM dnh s 445/QD-TTg ngày 2 1/3/2016 cüa
Thi tithng Chinh phü phê duytDê an "ThI diem hoàn thin, nhân rng mô hInh
hop tác xà kiêu rnci tai viing Dông bang song C&u Long giai doan 2016-2020";
tIiih hmnh triên lthai Quyêt djnh so 1 671QD-rfg rlgày 03/02/2021 ci:ia ThC tuóng
CjiInh.phü phê duyt Dê an "Lira chçn, hoàn thin,nhân rng rnô hInh HTX kiêu
n*i hiu qua tai các dja phtrang trên cà nuc giaidon 202 1-2025".
4.4 Tmnh hInh ho trçy các to hqp tác trong giai do?rl 2013-202 1.
5. Tinh hInh hç'p tác quc tê
Báo cáo tInh hInh hop tác cjuóc t cüa bQ, ngành, Ca quan, dja phu(mg; các
h .t dng cüa các to chüc quOc tê trong vic pháttriên KTTT, HTX nhi.r: hop tác
chla sé kinh nghim quôc tê, vin trq dâu tu phát trién; hoân thin khung kh 1
v nâng cao hiu qua quãn 1' nhà nuóc; ho trg dào tao, bOi dung nguôn nhan
1c; tuyên truyên và nâng cao nhn thrc ye HTX; ho tr? tu van nâng cao hiu qua
san xuât kinh doanh cho HTX, xây dt.rng mO hInh HTX... trên da bàn.
II. T!NH H1iNH PHAT TRI1N KTTT, HTX TU Kill LUiT FITX NAM
2012 CO HJU L1C THI HANH
- Các b, ngành dan/i gid tInh hIni, p/zdt triên KTTT, HTX tro!zg phçim vi
ngành, linh vycpIi trách.
- Lien minh HTX VietNam và cdc d.iaphwong ddnh giá KTTT, ffTXtheo
tàizg Itni: vy'c, cy tIie theo 8 nlzóm n/ne sau:
(1) KTTT, HTX hot dng trong linh virc nông nghip.
(2) K'ITF, 1-IIX hot dng trong lTnh virc cong nghip - tiu thu cong nghip.
(3) KTTT, HTX hoat dng trong lTnh vrc thuang mai - djch vii.
(4) KTTT, HTX hot dng trong lTnh vrc xây dçrng (xây dirng, nba a...).
(5) KTTT, HTX hoat dng trong lTnh v1rc vn tâi.
(6) KTTT, HTX ho.t dng trong linh vrc tin diing.
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Tinh hmnh phát tri&n cüa Qu5 tin ding nhân dan trong thai gian qua ye quy
mô, cht lucing hoat dng, xp hang ('theo Thông twsô 42/2016/TT-NHNNngày
3Okl2/2O16 cia Ngán hang Nhà nithc Viét Nam ye quy djnh xêp hçzng qu9 tin
dyng nhán dan,).
(7) KTTT, HTX boat dng trong 1mb vijc rnôi truäng.
(8) KTTT, HTX hoat dng trong Iinh vilc khác (y t, cung c.p nuóc sach,
quãn 1 chq, din...).
1. TInh hInh phát triên HTX, LHHTX (g91 c/i ung là HTX)
Li. So lwrng và than/i v/en cüa HTX trong giai doçzn 2013-2021:
- Dánh giá sr phát trin v s6 ltrcmg HTX dir kin dn thai diem 31/12/2021.
Tong do Co s luvng HTX thành l.p mâi, so luqng HTX clang hot dng, ngixng
h9at dng, s hrqng HTX d chuyn dôi, giài the; tInh hInh chia, tách, hqp nhât,
sap nhp HTX,. . nOi chung và theo tüng linh vrc hoat dng cüa HTX.
- Dánh giá s1r phát trin v thành viên, ngtthi lao dng trong HTX: Mirc d
täng/giãm ye so lucmg thành viên và ngu&i lao dng trong HTX theo trng linh
vic và theo tirng närn. Dánh giá vai trô, hiu qua c1ia các thành viên là pháp nhân
tham gia vào HTX so vâi thành viên cá than, h gia dInh. Dánh giá t l thành
vien khOng chInh tht'rc (chi tham gia lien kêt san xuât kinh doanh, gop von dâu t.r)
so vài thành viên chInh thi.'rc cüa HTX. Thânh viên không chinh thrc, Ca nhân, h
ga dinh, pháp nhân có kho khän gI trong vic gia nhp HTX hoc HTX có khó
k.n gI trong vic phát triên so luvng thành viên.
- Dánh giá mi'rc d tuân thu quyn và nghTa v1r cUa thành viên HTX: T' 1
thânh viên sü ding san phâm, dch vi do HTX cung cap theo quy djnh; t' 1 thành
vên thtr&ng xuyên tham gia các hoat dn ci.a HTX (the hin qua tham gia Dai
h9i thành viên và các hoat dng do HTX to chirc).
- Dánh giá sv phát trin v vén diu l cüa HTX: Tong vn diêu 1 cüa HTX;
bInh quãn von dieu 1/HTX; bnh quân von gOp cüa thàrth viên; so thành viên gop von;
so thành viên chtra gop von theo quy djnh.
- Báo cáo nhQng mô hInh, hinh thrc t chrc K ITI, HTX mài xut hin trên dja
bàn (nêu co) ye so 1ung, quy mô, lTnh vijc hoat dng nhir: HTX có thành 1p cong ty,
910 hinh to chirc lien kêt các HTX cüng linh we boat dng (nhu' : Lien doàn HTX,...),
to chc dai din do các HTX tr thànb1p,...
1.2. T chzc, quãn lj HIX:
- Dánh giá các mô hInh t chrc quàn l HTX trong giai doan 20 13-2021: So
1pcmg HTX ap ding mô hInh quân 17 tách bach Hi dông quãn trj HTX vOi Ban
iám dôc HTX; so luqng HTX áp ding rnô hInh Hi dông quân tn HTX kiem Ban
Giám dOe cUa HTX (Chü tjch HDQT kiêm giáni dOe HTX); hiu qua quàn 1, diéu
1ãnh cüa các mô hinh nay trong thirc tién (mat dirçrc, han chê và nguyen nhãn).
- Dánh giá v vic tuân thU diu l HTX, t chirc dai hi thãnh viên HTX
theo quy dnh.
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- Dánh giá sir phát trin v s lucing và chit lung can b quàn l HTX trong
giai doin 2013-2021 (theo các trmnh d so, trung cap, cao däng, d.i h9c tr& len), theo
d&tuôi lao dng.
- Dánh giá vie thc hin ch t k toán, kim toári, báo cáo tài chInh, phuung
an san xuât kinh doanh hng nm cüa HTX. So Iuqng HTX thirc hin ché d kiêm
toan ni b hoc dc l.p, kt qua dat ducc và khó khn khi thc hin.
-. 1.3.HiuqziàIio'ztt5ngcüaHTX:

-

- Dánh giá sir phát triên ye von và tài san ciia HTX trong giai don 20132Q21, trong do chü dánh giá sir phát triên ye von chü sâ h, ye tài san không
cFia cUa HTX. Dánh giá hiu qua sfr dvng tài san không chia vào hoat dng san
xi4at kinh doanh, van hOa, xâ hi cia HTX.
- Dánh giá sr phát trin các loai hInh dch vçi, các hot dng san xu.t, kinh
d9anh cüa HTX trong giai don 2013-2021 çcung irng dâu vào, h trçl k5' thu.t, to
chirc san xuât, cung üng và tiêu th san pham, djch v1i tin ding ni b và huy
dng von ni b ... cho thânh vién HTX, cho dôi tuçng khách hang không phâi
là! thánh viên HTX).
- Dánh giá sr phát trin y doanh thu cüa HTX và lqi nhun cüa HTX giai
don 2013-2021, trong do phân tIch rô: Doanh thu, igi nhun tr vic cung cap san
phâm, djch vi cho thành viên; doanh thu, lçi nhun tü vic cung c.p san phâm,
dich vi cho dôi tucYng không phãi là thành viên HTX.
- Dánh giá vic thrc hin phân ph& thu nhp: TInh hinh trIch 1p qu theo
1tt (qu5 dâu ti.r phát triên và qu dir phàng tâi chInh) và các qu5 khác cUa HTX,
phân phôi thu nhp cOn lai cho thành viên theo mcrc d si:r dirng san phâm, dlch
vi, theo von gOp.
- Dánh giá sir phát trik v t?o vic lam trong giai don 2013-2021: Tao vic
lam cho thành viên HTX, cho lao dng không phài là thành viên HTX (thtr&ng
xuyên, thOi vi); so lao dng & HTX dup'c h trç dóng bão hiem xã hi.
- Dánh giá sir phát trin v thu nhp cüa thành viên, ngui lao dng cüa HTX,
tong giai do?n 2013-2021.
- Dóng gop ca khu v1rc HTX vào ngân sách nhà nu&c (NSNN) trong giai
doan 2013-2021: np thuê, phi vào NSNN.
- Dánh giá mirc d I-ITX quan tam tOi giáo diic, dào t.o, b6i di.rg, tuyên
truyên, cung cap thông tin cho thành viên, ngu&i lao dung trong HTX và câ ngui
rè tuôi, dôi tuqng tiêm nãng cüa HTX.
- Dánh giá m1rc d dóng gop cüa HTX di vó'i cong dng, xây drng nOng
thôn m&i, giãrn nghèo, an sinh xâ hi, an ninh tr.t tr, bào v môi trtr&ng trén dja
bàn HTX hoat dng.
- Xp lo.i hot dQng hiu qua cüa HTX theo Thông ti.r s 01/2020/TTBKHDT ngáy 19/02/2020 cüa B Kê hoach Va Dâu tu ye hu&ng dn phân loai và
danh giá HTX.
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(Tdng hQp so' liçu theo mu Phy 4w IV Phy 4w V Phy lyc VI dinh kern)
2. TInh hInh phát triên cüa to hqp tác tir nãm 2013 n 2021
Dánh giá si.r phát trin v s luvng, quy mô và hiu qua hotdng, k& qua,
thMn lcii, khó kh.n cüá các t hgp tác tru'óc và u thi diem Ngh djnh
77/2019/ND-CP ngày 10/10/2019 cüa Chinh phfi To hcip tác ban hành.
ye

Co quan quàn 1 nhà nuâc nêu khó lthàn, vu&ng m&c trong quãn 1, theo dOi
t hçxp tác trên dja bàn. Co han chê gI khi không quy dnh to hqp tác trong Lu.t
Hop tác xä nàm 2012 nhu hin nay khOng.
'Tdng hQp sá lieu theo máu Phy 4w IV dInh kern,)
HI. OANH GL& KET QUA DiT DUQC, TON TI HJN CHE,
NGUYEN NHAN, BA! HQC KINH NGHIM VA GIAI PHAP
1. Kt qua dt ducyc
các mt dã nêu trên, các b, ngành, da
Trên co s& tmnh hInh thrc t
p1'nrong dánh giá khái quát kêt qua d dat du'c (so sánh hiu qua so vi Lu.t
HTX näm 2003 truó'c day) ô các nii dung chinh nhu sau:
1.1 Trong xây dmg, ban hành và ph bin các van bàn huàng dn thi hành
Liât HTX nàm 2012.
1.2 Trong th chüc b may quân 1 nhà nuc v KTTT, HTX.
1.3 Trong t chác thrc hin quãn 1 nhà ni.rOc v KTTT, HTX.
1.4 Trong thçrc hin chInh sách h trg, uu di cüa Nba mróc.
1.5 Trong hqp tác quôc tê.
1.6 TInh hInh HTX chp hành các quy djnh cüa pháp 1u.t và sr phát trin
cUa phong trào HTX.
1.7 NhUng két qua dat duc khác.
X

A

A

2. Ton ti, hin che va nguyen nhan
2.1. Bôi vói co quan quãn 1 nhà nuóc và co quan có lien quan
TrInh bay thrc trng và phân tIch nguyen nhân (khách quan, chü quan)
jüa các tOn tai, hn che, khó khän, vuóng mac cüa các b, ngânh, dla phuong
tong qua trInh triên khai thi hành Lut, cii the & các ni dung chInh nhu sau:
2.1.1 Trong xây dimg, ban hành và phè bin các vn bàn htràng dn thi hành
1uât HTX nàm 2012. Dánh giá nhQng van dê chOng chéo, mâu thu.n và không thông
nhât gifla Lut HTX nàm 2012 vOi các Lu.t chuyen ngânh có lien quan. Nhn thrc
cüa nguxi dan, cüa thành vien HTX và cüa x hi dái vói KTTT, HTX.
2.1.2 Trong th chirc b may quân 1 nhà. nu&c di vOl linh virc KTTT,
HTX: Ca câu tO chirc, nhân sir và sir phOi hcip gita CC co quan QLNN vOl
nhau và yOj Lien minh HTX.
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2.1.3 Trong t chirc thc hin quàn 1' nhà rnróc ye KTTT, HTX: Dàng
k. chuy&n dM, giâi the, báo cáo, thanh tra, kiêm tra, xir 1 vi phm HTX theo
Nghj dnh s 50/2016/ND-CP ngãy 01/6/20 16 cüa ChInh phü quy djnh ye x1r
pht hành chinh trong Ii'nh vrc ké hoach và dâu tu; khai thác h thông thông tin,
d.ng k' kinh doanh, cci s& du' 1iu ye KTTT, HTX cüa b, ngánh, dja phucmg.
2.1.4 Tron thc hin chInh sach h trçi, ixu däi cüa Nhà nuàc: Nêu các
c 'nh sách khi triên khai thc hin dat kêt qua, chat luvng, hiu qua chiia cao.
2.1.5 Trong phát triên hcTp tác quôc t
2.1.6 Nhüng tn tai, han ch Va nguyen nhân khác.
2.2. Dôi vói HTX, thành viên HTX
Các dja phiscrng, Co quan quàn 1 trirc tip HTX trInh bay nhthi.g k}ió khän,
v &ng mac cüa HTX, thành viên HTX trong qua trInh hoat dng, thirc hin theo
cá!c quy djnh pháp 1ut trên da bàn, phân tIch nguyen nhân cüa các van dê nay:
2.2.1. V vi phm cáo nguyen tc co bàn cüa HTX (Diu 7, Lu.t HTX nàm
2012): Ni dung nào thuèng xuyên vi pham, chua. duc nh.n thüc day dii.
2.22. V thc hin quyén, nghia vi cho các thành viên HTX: HTX có dáp
i..mg100% nhu câu san phâm djch vi cüa thành viên; thành viên có bi han chê
quyên tham gia, biêu quyêt cáo boat dng cüa HTX; vic dào tao bôi du'ô'ng, cung
cap thông tin cho thành viên; tien luong, báo hiêm, phñc 1i cho ngui lao dng,
vc tuân thu hcip ding san phâm djch vi gi'a thành viên và HTX...
2.2.3 Vê khó kh.n trong huy dng von san xuât kinh doanh eüa HTX tir
tl ành viên và ben ngoài thânh viên, thirc hin tin ding ni b.
2.2.4. V khó khàn trong hçp tao lien k& chui giá trl, hcip tao san xu.t kinh
dpanh viii doanh nghip Va CC to chute ben ngoài, tim kiêm ma rng thj truYng.
2.2.5. V chp hành cáo quy djnh báo cáo, kirn tra, thu t1ic và nghia vii np
thud, 1 phi,... vói cáo cci quan nhà nuóc.
2.2.6. V khó khan trong tip can, thi hu&ng các chInh sách uu di, h trV
cüa Nba mr6c.
-

2.2.7. Cáo tn tai, han ch khác cüa HTX.
Luu j: DoAi v6i mói nai dung cza Luat, nêu có ton tQi, vthng mc cdn néu
ro cy the vithng mac c Diêu, Khoán, diCin, nç51 dung nào. Giái thIch l3 do và dé
.udtphwong an xz l) ó Phán II.
3. Bãi h9c kinh nghim
Nhfng bài h9c kinh nghirn rilt ra tur co quan quân 1 nhà nuó'c & các c.p,
oüa HTX vâ x hi sau 10 näm triên khai thi hành Luât.
NMng bài h90 kinh nghim thrc t rut ra tü chinh cáo HTX trong qua trinh
hoat dng theo quy djnh cuia pháp luat, dc bit là tr cáo mô hInh HTX hoat dng
qua.

10
4. Giãi pháp
- D xu.t các giâi pháp phát huy nhOng kM qua dt duçic vâ khc phc
nhtng ton t?.i, h.n chê dâ nêu trên.
- D xu.t hoàn thin ni dung và phucing thc thirc hin trng chInh sách
trong th&i gian tâi.
can duy trI, nâng cao hiu
drng Lu.t m&i, s.r gn kM các Lu.t chuyên ngành,
- Giài pháp trong
cong tac triên khai, sir quàn 1>", phôi hcp và vai trô trong to chre thirc hin gi&a
các ngãnh, chrc doân the,...
qua

xay

ca cap,

to

Phân II
MEN NGH SYA Oi, BO SUNG
CAC QUY D!NH PHAP LUT yE HqP TAC xA
I. STI CAN THIET vA QUAN DIEM, DJNH HUONG SUA DOT, BO
GLUIATH1PTACXANAM2O12
A . .. A. A

A

1. Sr can thiet sua tim bo sung Lut IITX
TrInh bay i do, nguyen nhân cp thiM phâi sfra di b sung mtt s diu
ci.a Lust hoc xây dirng Lu.t mâi, quy djnhnào cüa Lu.t con chi.xathông nhât,
chông chéo, tr& thành rào can cho sçr phát triên cCia HTX, quy djnh nào cUa Lut
cOn hn ch, bat c.p, không cOn phi hçp vi bôi cánh tmnh hInh mâi,...
2. Quan dim, dnh hir&ng và chInh sách sfra dii, b sung Lut HTX
Trmnh bay quan dim, djnh hix&ng các nhórn quy djnh, chInh sách c.n sira
dOi, bô sung Lut HTX. Dông thi giài thIch, chrng minh bang 1' 1un khoa h9c
va kinh nghim thirc tiên thông qua tài 1iu, van ban quy phm pháp 1ut, báo cáo
nghiên c1ru cii the và các rnô hInh HTX thxc tê & trong nu&c vá quôc tê.
3. Dánh giá tác dng ella chInh sách, quy dnh d xut
Dánh giá tác dng tIch c1rc, tiêu c1rc ella các chInh sách dir kin si:ra dii, b6
sung trong Lut I
tác xã (süa dôi) trên các rn.t: Kinh t, xä hQi, gi9i, thu tiic
hành chInh, h thông pháp 1ut dôi v&i Nhà nuâc, HTX và các cá nhân, to chi'rc
c lien quan, chju si.r tác dng.
-lcrp

II. KIEN NGHJ SIYA DOT, BO SUNG LUST H(P TAC XA NAM 2012
Rà soát cv th& các quy djnh dllaLut HTX näm 2012, chi ra quy dnh nào
cOn bat cap, chua rO, không phll hp can tie xuât sU'a dôi, bô sung, xóa bO,
the
t?i trng Chuang, Diêu, Khoàn, Mc.
cv

1. V ten Lut: Cho ki&n v viêc di ten thânh Lu.t Kinh t hçip tác ho.c
d xuât mt ten gçi khác phü hcip, dáp llng các yêu cu ye i 1un và thirc tin
p?át triên các 1oi hInh kinh tê hçip tác & nuâc ta, phll hçip v&i xu hisrng phát triên
cua quôc te.
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2. V tiôi tuçrng và phm vi diêu chinh (Diu 1, Dieu 2): Nghin ctru,
cho kin vic bô sung, m& rng mt so Ioi hInh kinh té hcip tác khác nhLr
hcp tác, lien doàn HTX,... vàoquy drih trong Lu.t Hçip tac xà.
•
3. Ye cac khai ntçm (Dieu 3, Then 4): Phan biçt, lam r khai nim ye kinh
té hcp tác Va kinh tê tp the, các khái nim v tO hçp tác, HTX, lien hip HTX,
lien doãn HTX, Lien minh HTX, san phâm djch vii cüa HTX...
ye

to

4. V phân 1oi HTX: Nghiên cru dnh hixàng phân loai và các tiêu chI
phân 1oi HTX nhât là dOi v&i các HTX hoat dng da ngành, da linh virc, da dja
bàn; HTX to vic lam.
5. V chinh sách h trçi (Diu 6): Nghiên ciru quy djnh rnt chuang v
chInh sách, h trçl và ru dãi cüa Nba nuâc dôi vOi linh vrc KTTT, HTX dê nãng
cao hiu qua, chat luqng,phü hcrp vài dc thu cüa các tirng doi ttrçing, loi hInh,
lflh vçrc hoat dng cüa to chc kinh tê h9p tác:
- Trong các chInh sách hin có: nhung chInh sách nào c.n tip tic duy trI,
nhUng chInh sách nào khOng can can thiêt, nhng chinh sách nào c.n sCra dOi, bô
sung, nhQng chInh sách nào là dc thu dành riêng cho lTnh v'rc kinh tê hçrp tác?...
- D xut ci th ni dung chInh sách, d& tirçing áp diing và s1r cn thit cüa
chInh sách. Liru ' bô sung các chInh sách h trcl, phát triên t hçip tác len HTX.
6. V quyn và nghia vi..i (Diu 8, Diu 9): Các d xut cn bâo dam sii'
binh dAng trong hot dng cüa tO chüc kinh tê hp tá v&i các to chc kinh t khác.
7. V thành viên (Diu 13, Diêu 14, Diu 15): Phân loi thành viên HTX
(ye diêu kin tham gia; quyên, nghia vv, cUa thành viên trong to chirc), bão dam
kiiông lam mat di tinh dan chü, bInh dàng gifla các thành viên (mdi thành viên có
nt phiu biêu quyêtnhàrn khuyên khIch và thu hit mçi ngixäi tham gia (nhât là
cac-thành viên lien kêt, ngLrci trê tuôi, dôi tung tiem nãng), tang cu&ng tInh hçr
tác, phát huy duçic tinh than lam chü cüa thành viên và si'rc mnh tp the cüa tO
ciüc.
8. V gOp van, huy dng vn (Diu 17, Diu 44): D xu.t các phtwng an
t 1 vOn gop, hinh thtc gop von (bang vOn gop hay cô phân), hInh thi.c huy
dng von tir thành viên và tü xà hi gàn vâi quyên và nghTa vii cüa nguii tham
gia gop vn; gop phân giâi quyêt van dé von san xuât cho HTX nhtmg khOng lam
r'iât di tInh dan chü cUa thành viên trong HTX.
9. Ye thành 1p vã dãng k (tü' Diêu 19 dn Diu 28): Dê xuât phucmg
an xir l nhthig van dê can ton tai, khá khän trong vic thành 1p, dang k HTX
dang quy djnh trong Lu.t, cáo giãi pháp nâng cao hiu qua bang ing dung cong
ñgh thông tin, chuyên dôi so trong quân 1' nhà nu&c.
A

•A
10. Ve to chtrc, quan ly HTX (tu' Then 29 aen Dieu
41): De xuat nhung
'an d v co cãu tO chrc, dai hOi thành viên, di&u kin bô nhim, mien nhim
cOng nhu quyên han và nghia vii cüa các chirc danh quân l trong HTX bào dam
A

P

9

P

• A

A

ye

A

-
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quyn lam chü và chu trách nhim cia thành viên thông qua b may to chirc,
qun l' HTX.
11. V quãn 1 tài chInh, tài san (tir Piu 42 dn Diu 51): D& xut ye
các loai qu trong HTX, t 1 thu nhp trIch qu5; phu'cmg an phân phôi thu nhp
cho thành vien. Quy djnh ye các 1oi tài san trong HTX, ye tái san không chia
(nguon hInh thânh, t' l trIch lap,...).
12. V kim toán HTX: Cho kin quy djnh ci th mt chuo'ng v kim
toari HTX nhm tao sir minh bach và phãn ánh si'rc khôe cüa HTX cho các thành
viên HTX và các d6i tác ca HTX, gip I-IDQT và ban giám dôc quãn l' diêu
hàih hiu qua, tao diêu kin dé HTX huy dng von tr các to chü'c tin ding ben
noài và là co sâ dé Nba nuàc ho trg cho HTX.
13. V chia, tách, hqp nht, sap nhp, giãi th, phá san HTX (tir Diu
5 dn Diu 54): D xut phucrng an x l các van dé con vuàng mac trong qua
trInh chia, tách, hçp nhât, sap nhp, giài the, phá san HTX; xfr 1 tài san (bao gôrn
tài san không chia), vn, ng cüa HTX khi chia, tách, hgp nhât, sap nhp, giài the,
plásãn.
14. V t chic di din cüa HTX (Diu 57, Diu 58): Vai trO, vj trI, chirc
nng cüa Lien minh HTX và các to chrc dai din cho HTX (Lien doàn HTX).
15. V quãn 1 nba ntróc (Diêu 59, Diu 60): D xut v ni dung quãn
1 nhà nuâc và trách nhirn ca các cci quan quàn 1, 1mg ding cong ngh thong tin,
chuyên doi so nhäm tng cuäng tInh hiu lirc, hiu qua cüa cOng tác quãn 1 nhà nuâc.
16. V dàng k Ii, chuyn diii HTX: Dàng k, chuyn di HTX sang Ioai
hInh to chrc khác.
17. Kin ngh v vic sfra các quy dnh khác trong Lut: Nêu ci th ye
ten Diêu, khoãn, diem... và các ni dung can chinh sra.
(Tó'ng hQp so lieu theo mu Phi 4ic VJI dInh kern)
III. KIEN NGH! SIYA DOl, BO SUNG CAC VAN BAN QUY PHM
PHAP LUJT KHAC CO LIEN QUAN
- Rà soát, kin ngh süa di, b sung, hoàn thin các Lu.t chuyCn.ngành,
cOn chua thông nhât, chông chéo gay khó khãn, vxàng mac khi trin khai thi hành
hc có s'r bat binh däng gia doanh nghip và HTX.
Rà soát các van bàn quy phm pháp luat duâi lu.t quy djnh tlVc tiêp dn
di tuçing HTX, HTX nOng nghip nhu (Nghi djnh sO 193/2013/ND-CP, Ngh
djnh so 107/2017/ND-CP, Nghj djrih so 55/20151ND-CP, Ng1 djnh so
4/2O21/ND-CP, Thông tu so 03/2014/TT-BK}IDT, Thông tu so 07/20191TTBJKHDT, Thông tu so O1/2020/TT-BKHDT, Thông tu s 83/2015/TT-BTC,
'Ihông ti.r so 24/2O17iTT-BTC, Thông tu so 31/2018iTT-BTC...).
1. V d.0 tu gop vn, mua c phn, thânh 1p doanh nghip trong t chüc
kinh tê hop tác (KTI-IT).
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2. V lien kt vâi doanh nghip và các t chirc kinh t khác trong hot dng
sàii xu.t, kinh doanh.
3 Vé ca nhân, phap nhãn ci tru antroc ngoai tham gia vao t chixc KTHT
4. Ve huy d9ng von tr cac nha dau ti.r ben ngoai, tin ding nçn b9 trong to
chirc KTHT.
5. V min thus giao djch giüa thânh viên vâi t chirc KTHT và các .ru dài
thuê khác.
6. V quy djnh k toán, kim toán trong t ch(rc KTHT d nâng cao tInh
minh bach tài chInh, thu hut d.0 tu.
7. V t 1 cung img, tiêu th san ph.m, dch v1I, vic lam giUa thành viên
v to chirc Ku-IT.
8. V hoàn thin t chrc b may quan 1 nhà nuàc v KTHT; tang clr&ng
thnh tra, kiém tra, tránh that thoát lang phi tài san nhâ ni.ràc.
9. V Qu5 H trçl phát trin HTX.
11. V chInh sách khuyn khIch t hcrp tác phát trin len thành HTX.
12.V các tiêu chi 3uan -çng en s ding d dánh giá v chit lug và hiu qua
hot dng, phát triên cüa to chc KTHT (so hrgng thanh viên, doanh thu, ...).
13. V

th chirc Dàng và các hi, doân th trong t

chüc KTHT.

14.Các vn d khác phát sinh hong thirc tin, chija dtrqc Lut HTX diu chinh..,
IV. MEN NGHJ YE CONG TAC TO CHC Tifi HANH LU1T HTX
Kin ngh cii th d& vâi tüng b, ban, ngành, co' quan Trung tro'ng, da
p1ucrng Co lien quan nhãrn nãng cao hiu hrc, hiu qua cong tác thi hành Lut
HTX Va day manh phát triên KITT, HTX trong thi gian t&i./.

PhihicI
N BAN yE KJNH TE TAP THE, HQP TAC xA

h sddOtZ /QD-BKI-IDTngày 06 /8/2021 cia
'trithng Bç5 Ké hoich và Dáu tu)

(Ap ding cho các dja phurnig)
S6 luçngvän bàn ban hành tü nAm 2013-2021
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1
I
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4
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Tong so
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Ghi ch: dthnh dáu x vào các 6 tit 4 den 8

(Ap d1ing cho các b, ngành, co quan Trung uong)
SIT

Ten van bàn, s k hiu
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trinh myc tiu, pht trin KT-XH

7

Thñnh Ip mâi

8

To chüc li hoat dong hctp tác xã

9

H trci Bào hiém x hôi

S

10

lfu di v thu& phi vt lé phi

11

Ho trçi dac Thu khác ciiia da phuong
Chlnh sãch h tro, t'ii dãi diii vOl
HTX nông nghip

1

H trç dãu ttr phát triCn KCHT
HO trçl mien, giâm lien sr dyng dat,
tiCn thuC dat

H

2

4

Uu dai tin dyng
H trcv vOn, giông khi gap khO khan
do thiCn tai, dich bënh

5

H trç v ch biCn san phm

6

H trçl niva bào hitm nOng nghiép.

7

H trq lien kt san xut và tiéu thu

8

Htrcikhac
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STT

I
I

DVT

Hop tácxã (IITX)
Tng s HTX

HTX

Trong do:

2

S FITX thânh 1p mOi

HTX

S6HTXgiaith

HTX

S HTX hoat dng hiu qua

HTX

Tng s thành viên HTX

Thành viên

Trong do:

3

S thành vién mâi

Thành viên

S thành viên là Ca nhn

Thành viên

S thành viên là dai din h gia dlnh

Thành vien

S thành viên là pháp nhãn

Thành viên

Tng s lao dng t1nixng xuyen trong HTX

Nguôi

Trong do:

4

-S -1ao dng thuing-xu-yên-mài

Ngiâi

So lao dng là thành viên HTX

Ngui

TngvnhotdngcüaHTX

Trdng

Thirc hin
1/7/2013

31/12/2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

31/12/2021
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STT

Chi tiêu

DVT

Thuc 1ên nm

1/7/2013
31/1212013

5

Tong giá tr tài san HTX

6

Doanh thu binh quan môt HTX

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Tr dng
Tr dông/näm

Trong dó.
Doanh thu ci1a HTX vói thành vién

Tr dông/nam

7

Lai binh quân môt HTX

Tr dông/näm

8

Thu nhâp binh quân cña lao dng thu&ng
xuyen trong HTX

Tr dng/nam

9

Tng sé can bO quail 1 HTX

Nguii

Trong do:

10
H
1

S can bô quán l HTX dã qua dño tao dat
•
trinh do sa, trung cap
So can bô quân ! HTX d qua dào tao dat
• do cao dang, d?1 hQc tni• len
tnnh

Nguori

ScãnbHTXduocdongBHXH

Ngir?ii

Ngu

Lien hip h9p tác x (LHHTX)
Thng so lien hip HTX

LHHTX

Trong do:
S lien hip HTX tbành Ip mcii

LHHTX

S lien hip HTX giãi th

LHHTX

SAiiênhiêpliiXhoat.doughjeu qua
2

Thng s HTX thành viCn

3

Thug s lao dng trong lien hip HTX

_LHHIX__
HTX
NguOi

—

31/12/2021

3
S1'T

Chitiêu

DVT

4

TngvnhoatdngcCiaHTX

Trdng

5

Tng giá trj tài san HTX

Tr dông

6

Doanh thu binh quân môt lien hip HIX

Tr dng/nAm

7

Lãi bInh quân mt lien hip HTX

Tr dng/näm

Ill

To h9p tác
S6 THT có dãng k' hot dng vài chmnh
quyên xâ/phrmg/th trân

THT

2

T6ng s thành viên t hçip tác

3

Doanh thu bInh quãn mt t hçip tác

Tr dng/nm

4

LAi binh quán mt t hçrp tác

Tr d6ng/näm

Thãnh viCn

1/7/2013

Thuc hiên näm
31/12/2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

31/12/2021
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San phm, dch vy cung

Quy

cho thanh viên
SIT

Linh vic hot dn
LHHTX

pa

Dáu fit)

j

HIIX

T6ng s
(HTX,

San
LHHTX) xut

Lao

Hn

Siêu
nhO

dung (lông

hpp

(<50

Tiêu

TV)

mo thành viên

Tng ngun vOn

Vüa
Siêu
Lôn
nho (<
(5-50 (>50w
(i5
(300- (>1000
300
1• tY
41öng
1000 TV) TV)
dng)
(long)
TV)
(lông)
NhO
(50-

Dánh giã phãn Ioi HTX

. Trung
bInh Yu
- (50- (<SOd)
65(l)

Tng si (HTXILIUiTX)

I

Lirth vuc nông nghip

2 Linh vuc CN-TTCN

3 Linh virc xây dirng
4 LTn.h vrc thuang moi

5 Linhvrcvântài
6 Linh vuc rnôi tru&ng

7 Linh vuc nhà ô
8 Linhvuckhác
(Theo thông tir s 01/20201F1-BKHDT ngày 01/4/2020 cüa B K& hoach va Dâu'ttr v hisóng dn phân loai vâ dãnh giá hçp tác x)

ngày
30/12/20 16 cila Ngân hang Nhà nu&c Vit Narn.

Phii luc VI
N HIP HTX PHN LOJ THEO NGANH NGHE
ô' .1' 0 /QD-BKFIDT ngv 06/8/2021 cza Bç5 tru'ng
Bó KI hoach và Dáu 1u)
Thic hin nm
StE

I

DVI

Chi tiêu

HçIPTACXA
T6ng s HTX
1

HTX

hia ra:

I

HTX nông nghip

HIX

2

I-iTX cOng nghip - tiu
thO cOng nghip

HTX

3

1- TX xây drng

HTX

4

}-1X tfn dng

5

FTX throng ni

HTX

6

}-TX vn tai

HTX

7

HTX niOi tnrng

HTX

8

IXnhà

HTX

9

HTX khác

HTX

II

LIEN HIP HTX (LHHTX)
TIigs6LHHTX

LHHTX

C ila ra:
I

LHHTX nOng nghip

LHHTX

2

LI-Il-fIX cOng nghipthu cong nghip

LHHTX

3

LI-IHIX xây drng

LHHTX

4

Lf{HTXtfndYng

LHHTX

5

LHI-ITX thuong mi

LHHTX

6

LHHTX van tãi

LHHTX

7

LI-IHTX rnOi trtrOng

LHHTX

8

LHHTXnhãO

LHHTX

9

L-IHTX khác

LHHTX
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AT SIYA DOI, BO SUNG LUJLT HP TAC xA NAM 2012

'/QD-BKHD T ngày D/8/2O2 1 cza Bó trwóig Bó K hoach và Du tzz)
guynh,
.

Ten: Luãt Hçrp tác xa (HTX)
CHIIONG L NHUG QUY DINH ClUING
Diu 1. Pham vi diu chnh
Diu 2. Di tlrQllg áp diing
Di&i 3. HTX, lien hiêp HTX
Diu 4. Giãi thIch tfr ng&
Diu 5. Bào dam cña Nhà niräc di vói HTX, lien hiêp HTX
Diu 6. Chlnli sach h trç, tru di cCia Nhà nLrót
Diu 7. Nguyen tc t chirc, hoat dng
Diu 8. Quyn cüa HTX, lien hiêp HTX
Diu 9. Nghia vi ciia HTX, lien hip HTX
Diu I I. T6 ch(rc chInh tn, t chIrc chInh trj - xA hOi, t chtrc xã
hOi-ngh nghiêp trong HTX, lien hip HTX
Diu 12. Các hành vi bi nghiem cain
CHiIcYNG II. THANH VIEN, H1X TIL4NH VIEN
Diu 13. Diu kin frô thãnh thành vién, HTX thânh vién
Diu 14. Quyn cta thành viôn, HTX thàrih vién
Diu 25. Nghia viii cia thânh viên, HTX thành viên
Diu 16. Chni düi ttr cách thành viên, HTX thành viên
Diu 17. GOp vn diu l và giy ch(rng nhn vn gOp
Diu 18. Trã lal, thüa k vn gop
CHLICNG III. THANH LAP VA DANG Id HIX, LIEN HIEP
H7X
Diu l9.Sánglpvién
Diu 20. Hi nghj thành 1p HTX, lien hiôp HTX
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Diu 21. Ni dung diu IÔHTX, lien hiêp HTX
Diu 22. Ten, biu tuqng ci1a HTX, lien hip HTX
- —_u2iDãngk5,HTX,.Iienhip UT.X
Diu 24. Oiéu kin cp giy chCrng nhn däng k' HTX, lien hiôp
HTX
Diu 25. So dang k thành viên, HTX thành viên
Diu 26. Tri sr chinh cüa HTX, lien hip HTX
Diu 27. Van phàng dai din, chi nhanh và da c1im kinh doanh
Diu 28. Thay di ni dung dang k cüa HTX, lien hip HTX
CH(/ONG IV. TO cHYC QUAN L YH1X, LIEN HIP H1X
Diu 29. Ca cAu t chcrc
Diu 30. Di hi thành vién
Diu 31. Triêu tp di hôi thành viên
Diu 32. Quyn hn và nhim viii cOa dai hôi thành viên
Diu 33. Chun bi dai hOi thành viên
Diu 34. Biu quyt trong di hi thành viên
Diu 35. Hi dng quán j I-ITX, lien hip HTX
Diu 36. Quyn han và nhim v cüa hOi d6ng quàn trj
Diu 37. Quyn h?n và nhim vii cüa chü tjch hi dông quán tr
Di&i 38. Giám d6c (t6ng giám dc) HTX, lion hip HTX
Diu 39. Ban kirn soát,, ki&n soát viOn
Di&i 40. Diu kiin trô thãnh thânh viOn hOi dng quàn tn, ban
kim soát hoc kiOm soát viên, giárn dc (tng giárn i6c) HTX,
liOn hip HTX
Diu 41. Min nhim, bäi nhiêrn, each chirc, chm dãl liçp d6ng
các chtrc danh quãn 1 HTX, liOn hip HTX
cHU'ONG V. TAI SAN, TAI cHINH CUA HTX, LIEN HI$P
HIX
Diu 42. Xác djnh giá trj v6n gop
Eiu 43. TAng, giãm v6n diu 1 htãc xA, liOn hip HTX
Diu 44. l-luy dng v6n vã các khoàn trq cp, h trq
Diu 45. Vn hot dông cüa I-ITX, liOn hip HTX
Diu 46. Phãn phi thu nhp

—
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Diéu 47. Quân 1, sCr dung các qu cüa HTX, lien hip HTX
Diêu 48. Tài san cüa HTX, lien hip HTX
Dieu 49. Xtr
va von cua HTXjAeUJ)Jcpj:fJX.khl glaL
5,
ly

.

S

S

n

the
Diu 50. XCr l các khoãn l

khoãn nci cüa HTX, lien hip HTX

Diu 51. Trinh ti trà Ii von
CHU'ONG VI. CHL4, TACH, Hqp NHAT, SAP NH4P, GIAI
TH* PIi SAJVHTX, LIEN HIEP HJX
Diu 52. Chia, tách HTX. lien hip HTX
Diu 53. Hqp nhAt,
nhãp HTX, lien hip HTX
Diu 54. Giâi th HTX,
hip IITX
Diu 55. Giâi quyyeu cu tuyên biá san
vói HTX, lien
hipHTX
Du 56. Thu hi giy ch(rng nbn dãng k' HTX, liénhip HTX
CH(IONG VII. TO 2H11C DA IDIEN CUA HTX, LIEN III$P
H1X
Diu 57. T6 ch(rc d?i din cCia HTX, lien hip HTX
Diu 58. T ch(rc
minh FITX Vit Nam, t chirc lien minh
HTX tinh, thành pho tri,rc thuöc trung umg
CH(/CNG VIII. QUAN LTHA N(!C DOTi7OI HIX, LIEN
HI4F II7X
Diu 59. Ni dung quãii l nhã nuóc
Diu 60. Trách nhim cüa các c quan quán l nhà mrâc
gop

sap

lien

lien

Diu 61. Thanh tra, kim tra, kim toán
CHUtING IX. DIEU KHOAN THI HANH
Diu 62. Diu khoân cliuyn tip
Diu 63. Hiulucthi hàrih
Diu 64. Quy dnh clii tit và huàng dn thi hãiih
Các kin khác, d xut khác

UC BAO CÁO CHUYEN DE
sáA0R/QD-BI(UD T ngày 06/8/2021 cz'ia
j Bç Kê hoçzch và Dáu tu)
1. Phic vythng két 10 nàrn liii /,ành Luit Yp tác xd nám 2012:
- Chuyên d& 1: ChInh sách dào tao, b61 duông ngun nhân hrc di vói h9p
tac xA. Dánh iá két qua thrc hin và dé xuât, kiên nghj (giao C!sc Phát fr/en HQp
tác xã, B5 Kê hoçwh vâ Dáu tu' chi trI).
- Chuyên d 2: Phát trin các djch v tài chInh và cac dch vy h trçY, phát
tiên kinh doanh ciia các hciptác xà trong cac chuôi lien kêt th tnthng (giao Cic
Phtht triên HQp tác xâ, Bç5 KJ hoQch và Dáu tu' chz tr1).
- Chuyên d 3: ChInh sách du ttr phát trin kt cu ha tng cho hqp tác xâ
thirc hin và dé xuât, ldên ngh (giao Bô Nông
n5ng nghip. Dánh giá kêt
nghip và Phát trién nOng thón chz trI).
qua

- Chuyên d 4: ChInh sách h trq vn, ging khi gp khó khn do thiên tai,
dch bnh; h trg chê biên san phârn; ho trçi lien kêt san xuât và tiêu thy san phâm
dOi vói hqp tác x nông nghip. Dnh giá kêt qua thc hin và d xuât, kién nghj
(giao Bó Nóng nghip và Phát trién iiông tliôn chü trI).
- Chuyên d 5: TInh hInh hoat dng cüa Qu h trq phát tTin hp tác x.
thrc hin và dê xuât, kiên nghi ('giao Bç5 Thi C1hin/i chz trI,),
Dánh giá kt
qua

- Chuyên d 6: ChInh sách thu, xóa nçi khê dçng di vâi hçTp tác x,
thu nhp doanh nghip dôi vâi djch v hcip tác xâ cung lxng cho thânh viên. Dánh
thrc hin và dé xuât, kiên nghj (giao Bç5 Tài chInh chz trI,). giá kêt

thus

qua

- Chuyên d 7: ChInh sách bào him xã hi di vâi ngu&i lao dngvâ can
thrc hin và dê xuât, kién nghj
b quãn l' trong hgp tác xA. Dánh giá kêt
('giao Bç Lao dt?ng, Thwang b/nh và X hi ch trI,).
- Chuyên d 8: Chfnh sách xc tin thuong rni, ma rQng th tru'äng d& vài
thirc hin và dê xuât, ldên nghj (giaoBç5 Cong
Ip tác xâ. Dánh giá kCt
Thwcing chi trI).
- Chuyên d 9: Cc ch, chInh sách tin dçing ngân hang h trçi phát triên hçtp
dat duc và d xuât, kin nghj (giao Ngdn hang nhà nzthc
tac xâ. Dánh giá kêt
J/t Nam chi tn,).
qua

qua

qua

- Chuyên d 10: ChInh sách v giao dt và thuê d.t di vói hq,p tác xã nông
righip. Dánh giá kCt qua thirc hin và dê xuât, kiên nghj (giao B Thi nguyen và
MOI tru'&ng chz trI).
- Chuyên d 11: ChInh sách 1rng dung khoa h9c, k9 thut và cong ngh mM
ho hçTp tác xA. Xii hu'âng phát triên, ing dyng chuyên dOi so dê nâng cao hiu
qua kinh tê t the, hgp tác xã trong thi k' cách mng cong nghip lan thü rn.
Dánh giá và dé xuât giãi pháp (giao Bç3 Khoa hQc và COng ngh chi in).
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Chuyên d 12: Báo cáo rà soát van bàn quy hm pháp 1ut lien quan dn
kmh tê tp the, hqp tác xA theo quy dlnh và cam kêt trong diêu uc quc tê ma
\'Jit Nam là thành viên (giao B5 Twpháp chi trI).
2. P/zic vi ngliiên cáu xây drng, sfra di, b sung và Izoàn tIzin Luut
ff9p the xä.
Chuyên d13: Kinh nghirn quc t v xây dmg lut và các chInh sách
cho khu vrc kinh tê tp the, hcip tác xâ hin nay trên the giói (giao Cyc Phát triê'n
Hop tác xd, Bç5 Kê hoçch và Dáu tu chi trI).
- Chuyên d 14: Thrc trng Va giâi pháp hoàn thin thu tiic trin khai giài
tlê hçp tác xâ và chuyên dôi hçp tác x sang 1oi hInh to chüc khác ('giao C'yc
Phát triên Hop tác xâ, Bç5 Kê hoçzch và £)áu tu chz trl).
- Chuyên d& 15: Nghiên cru hoàn thin khung kh pháp l däng k hqp tác
xâ; üng dung cong ngh thông tin trong dng k, dánh giá, phân loai chê d báo
cko (giao Cc Quán ly' dáng icy' ldnh doanh (B5 Ké hoçch và Dáu tw) chz trI).
- Chuyên d 16: Hoàn thin khung kh pháp l, d xut các giãi pháp nâng
cao hiu qua côngtác quãn I và chInh sách h trçl, uu dài cüa Nba nixâc cho linh
vrc kinh tê tp the, hqp tác xâ (giao Cyc Phát trién Hop tác xc, Bç5 Kê hoach và
£du ti,r chi trI).
- Chuyên d 17: Kinh nghim quc t vi kim toán hap tác xa. Thirc trng
và giài pháp hoàn thin khung lchô pháp 1 ye kiêm soát ni b và kiêrn toán hap
t.c xa nhàrn nâng cao hiu qua quàn l nhà nuOc và rninh bach tài chinh trong hap
tac xâ (g/ao Lien rninh Hcrp tác xâ Vit Nain chi tn).
- Chuyên d 18: Nghiên cru hoàn thin quy djnh v mrc d giao djch giUa
thành viên và hap tac xâ hot dng trong linh virc nOng nghip (giao Bó Nông
rghip vâ Phát triên nóng thôn chi ti-i).
- Chuyen d 19: Nghiên cüu giãi pháp hoàn thin khung kM pháp 1' d
trq, thic dy to hap tác phát trién len rnô hInh hap tác x (giao Lien rninh Hop tác
Vit Narn chi trI)
- Chuyen d 20: Nghiên cru v thành viên lien kt, thành vien gop vn,
thàn.h viên quán 1 cüa h9p tác xâ. Giài pháp can bang trong phân phôi thu nhp
a quyn lçi d& vâi các thành viên nay trong hap tác xâ (giao Lien ininh Hctp tác
d Vit Nam cha ti-I).
- Chuyén d 21: Nghiên cthi kinh nghim quc t v các loi hinh kinh t
L
tap th cUa hap tác xã và hoàn thin khung khô pháp l ye các loi hInh kinh té
tp th ô ntrâc ta phà h9p vài si.r phát triên và hi nhp vái quôc tê (giao Lien
ininh Hçrp tác xâ Vit narn chi ti-I).
- Chuyén d 22: Nghiên cru kinh nghirn quc t v t chirc di din cua
hap tác xâ vâ hoàn thin khung khô pháp l ye to chirc d.i din hçp tác xa & nu6c
ta (giao Lien ,ninh HQp tác xâ Vit narn chi. trI,).
- Chuyén d 23: Nghiên thu hoàn thin quy djnh ye mirc d giao djch giQa
I
hành viên vâ hap tác xà hot dng trong lTnh vçrc giao thông giao Bç5 Giao thông
"án tâi c1n trI)./.
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CQNG HOA XA HQI CHU GHTA VIT NAM
Dc 1p — Ti.r do — Hinh phüc

UY BAN NHAN DAN
TINH B!NH D1ScFNG
IUBND-KT
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A

BInh Dircrng, ngày

C)LI

thang 8' näm 2021

A

V/v then khai Ke hoach tong
k4t 1OnAmthihànhLutHcip
tâc xâ nm 2012

KInh gi:ri:
- S& K hoach và Du tir;
- UBND cac huyçn, thi xa, thanh pho.
P.

-

Can cr Quyt djnh s6 76/QD-BCDDMPTKTTTHTX ngày 02/8/202 1
cüa Tru&ng Ban Chi dao Di m&i phát trin kinh t tp th, hçip tác xâ v
vic ban hành K hoach tng kt 10 nãm thi hành Lut Hqp tác xâ näm 2012;
Chü tjch Uy ban nhân dan tinh có kin nhu sau:
Giao Sâ K hoach và Du tu, Uy ban nhân dan các huyn, th xA, thânh
ph chü trI, phi hçrp vâi các don vj có lien quan can ctr K hoach tng kt 10
näm thi hành Lut Hcip tác xA nãm 2012 ban hành kern theo Quyt djnh s
76/QD-BCDDMPTKTTTHTX ngày 02/8/202 1 cüa Trtring Ban Clii dao Di
mâi phát trin kinh t tp th& hçip tác xA d tham mini Uy ban nhân dan tinh
t chc trin khai thic hin.
Kern Quyt djnh s 76/QD-BCDDMPTKTTTHTX ngày 02/8/202 1 cüa
Tru&ng Ban Chi dao Dãi m&i phát trin kinh t tp th& hçrp tác xA./Jl.)
CHU TICH
Noi nh2n:
- Thithng trrc Tinh Ciy;
- CT và các PCT;
- Nhtr trn;
- Các So: NNPTNT, CT, XD, GTVT;
- Lien minh HTX tlnh;
- NHNNVN - Chi nhánh tinh;
- LDVP (Dg), Hn, TH;
- Liru VT.L

\75 Van

Minh

BAN CHI DAO DO! M(YI,
PHAT TRIEN KINH TE rp iiiE,
HqPTACXA
So: 6 /QD-BCDDMPTKTTTHTX

CQNG HOA xA HO! CHI NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tr do - Hnh phuc

Ha Nç5i, ngày O tháng 8 nám 2021

QUYET DJNH
Ban hãnh Ké hoch tng kt 10 nãm thi hành
Lut Hqp tác xã nãm 2012

TRIJONG BAN CHI DAO DO! MOI, PHAT TRIEN
KINH TE ThP THE, HQP TAC xA

Can cz Luçt T chik ChInh phz ngày 19 i/iáng 6 nãrn 2015, LuOt tha
dói, bO sung mt s diu cia Lut Td ch-c ('lilith pin và Lut To chzc chInh
quyén dfa phwoiig ngày 22 thOng 11 nãm 2019;
Can th Lut Hcip tOc xâ ngày 20 tháng 11 nãin 2012;
Cän cz' Ngh( quyet sd 134/N Q-CP ngày 25 tháng 9 nám 2020 cza
ChInh phi ban hành Chwong trInh liOn/i dng cz'a c/i/nh p1n tlitc hi,i Kêt
1un s 70-KL/TW ngOy 09 tháng 3 nãrn 2020 cüa B3 Chinh trj v tié'p tuc
ihrc hiên Nghj quyet Trung ttcrng 5 kh6a IX ve tié'p tuc dói rn&i, piiOt trién và
náng cao /1iu quO kin/i t tap t1i1
C'ãn cz- Quyt dinh sd 352/QD-TTg ngthy 22 thOng 3 nam 2017 cza
Thi tltO7lg Chiiili pin ye vic tliành 1p Ban Clii dgo dOl rnOi, phOt trién kinh îé
lap i/iC, hop lOc xà;
Thea d nghf ca Bó trithng Bç5 K hogcli vO Ddu 1w.

QUYET DJNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay K hoch tng kt 10 nArn
thi hành Luãt Hop tác xä närn 2012.
Diu 2. Qiao B K hoch và Du ti.r (Ca quan Thng tr\rc Ban Chi
do) quyet dnh ban hành Dé crang và Danh mc Báo cáo chuyën dê tong két
10 nàrn thi hành Luât Hap tác xa nãm 2012.

Diu 3. Quyt djnh nay có hiêu Iirc k

t1r ngãy k' ban

hárth.
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Diu 4. Bô truô'ng, Thu tnr6ng cci quan ngang b, Thu tnr&ng co quan
thuc ChInh phfi, Thành vin Ban Chi do dôi mài, phát triên kinh té tp the,
hop tác xa, Chi tjch Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thuc trung
uang, Thu trIsng các ca quan, dcin vj có lien quan chu trách nhim thi hânh
Quyêt djnh nay.
/2 3
c

Nc'lnhãn:
-NhuDiEu4;
• Ban 81 thLr Trung rang Dâng;
• Thu wang, các Phó Th u7&ng Chinh phd;
• Tinh üy, HDND các tinh, thàiih phc tn.rc thuQc 1W;
- LJy ban trung trang Mt trii To qu6c Vi Nam;
- Ca quan trung uong cCia các doàn the;
- Lien minh Hcrp thc xâ Vit Nam;
- Cic Phát triên hçrp tác x (B KC ho?ch và Dâu tir);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trcr 1' TTg, TGD COng TTDT,
các Vv, cvc, dan vj trrc thuc;
- Lisu: VT, BCDDMPTKTTTHTX (2b). '16

/,-

-'..
,s..y

PHOTHIJTIfOG
Lê Minh Khái
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f.'crH r&o iOi Mol,
,TTRLEfl(INH:TE TiP THE,
.H(Y' TACXA

CONG HOA xA HQI cirU NGHIA VIT NAM
DcIp-Tirdo-Hnhphüc

KE HOACH TONG KET
10 NAM THI HANH LUJLT HP TAC XA NAM 2012
(Kern theo Quyét dinh so
/QD- BCDDMPTK7YTHTX
ngày ôz. thOng 2 nám 2021 cüa Trithng Ban Clii ã'go ãOi nài, phOt lrién
kin/i té tçp the, hçp tOc xa)

1. MIJC BICH, YEU CAU
1. Miic dIch
Tng kit, dánh giá toàn din 10 nãm thi hành Lu.t Hap tác xã näm 2012
(sau day gi tat là Tong két thi banE Lut) nhãrn: Tong két, dánh giá nhthig két
qua dat drc, nhng tOn tai, han ché vâ nguyen iihân, ttr do nit ra bài h9c kinh
nghim trong tO chic thi hânh Luãt Hap tác xã nãm 2012; dé xuât, kién nghj các
giài pháp tháo g0 nhrng khó khan, viiàng mac dé nãng cao chat ltrcing, hiu qua
cong tác quân l nhà nithc ye kinh tê tp the, hap tác xâ; kiên ngh Chinh phCi,
QuOc hôi sCra doi, bO sung Luât Hciptác xã và hoân thin các van bàn pháp 1ut
dáp Crng yêu cáu t1c tin ye phát triên kinh té tp the, hcp tc xa.
Trin khai thirc hin dng b Kt 1un s 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 nãm
2020 cüa B ChinE tr ye tiêp flic thçrc hin Nghj quyêt Trung txong 5 khóa IX
ye tiêp tçic dOi mài, phát triên và nâng cao hiu qua kinh té tp the, Nghj quyêt
347NQ-CP ngày 25 tháng 9 nãm 2020 cCza Chinh phi ye vic ban hành Chtxong
trIrih hãnh dng cüa Chmnh phil thi.rc hin Két 1un so 70-KL/TW ngày 09 tháng
3 nãm 2020 cCia Bô ChInh tn.
2. Yêu cAu
- Thirc hin K hoach tng kt 10 nani thi hành Lust Hap tác xa näm 2012
(sau day gi tat là Kê hoach) nghiêm tác, khách quan, toàn din trén ph?IT1 Vi
toàn quOc, tniên khai ti các bâ, ngành và dja phi.rang theo phm vi ngành, linh
virc, dia bàn quàn !; báo dam chat lucmg, tiên d,
- Ni durigtng kt thit thrc, phàn ánh dung thirc t trin khai tlii hành
Luât, dua trén kêt qua dánh giá, tong kêt cila các b, ngành, dja phuang, các ca
quan, to chCrc có lien quan ye linh vizc kinh té tp the, hap tác xà; tham van rng
rài kiên dánh giá cüa cac to chCrc, Ca nhân, chuyên gia, nhâ khoa h9c Va hap
tác xâ.
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- Các bô, ca quarl, dja phtrong xác djrih d' dü ni dung cong vic, th&i
gian, tiên d, trách nhim chü tn Va phôi hcrp to chrc thirc hin Tong kêt thi
hành Lut theo di.ing Kê hoch, tiên hành khân trucing bão dam chat lup'ng, tiên
do theo yêu câu.
- KM qua tng kM thi hành Lut lam Co sâ d chu.n bj h so xáy drng
Lust m&i hoc scra dôi, bô sung, hoán thin Lut Hçrp tác xä nAm 2012 theo quy
djnh, dáp 1rng yêu câu phát trién kinh tê tp the, hcip tác xâ trong thai k' day
mnh cOng nghip hóa, hin di boa dat nuic.
- Long ghép ti da các ho?t dng Tng kM thi hành Lut vâi các hoat dng
tOng kêt Nhj quyêt so 13-NQ/TW này 18 tháng 3nãm 2002, Hi nghj Ian th
5, Ban Chap hành Trung uong Dàng khóa IX ye tiêp tic dôi mdi, phát tniên và
nâng cao hiu qua kinh tê tp the; bão dam cong tác tOng két thi hânh Lut dtxc
tiên hành thiét thirc, tiêt kim, hiu qua.
H. PHJM VI, NQI DUNG
1. Pham vi tngkM
Tng kM toán din thijc tin 10 näm thi hành các qu' djnh cüa Lust HcTp
tác xã nàm 2012 trên phm vi cã niióc. So 1iu báo cáo tong kêt tr ngáy Lut
Hp tác xã nãm 2012 có hieu 1irc (01 tháng 7 närn 2013) den ngây 31 tháng 12
nam 2021 (so lieu dr kiên).
2. Ni dung tong kM
Ttng kM thi hánh Lut Hqp tác xã tp trung vâo các ni dung co bàn sau:
- TInh hInh xây drng, ban hành, tuyên truyên, ph bin Lut Hcrp tác xã và
các van ban huOTlg dn thi hành Lut Hcrp tác xa cüa các b, ngành, da phucmg;
tinh hinh to chirc b may các cci quan quán I' nhá nirOc ye kinh té tp the, hcp
tác xà; tinh hinh to chirc thc hiên cong tác quán I' nhà nuóc ye kinh tê tp the,
hqp tác xã, bao gOm: dang ks', baa cáo, thanh tra, kiêm tra, xtr 1' vi pham...;
tinh hInh thc hin các chInh sách h trcy, i.ru dãi cüa Nhà rnró'c; tinh hInh hçip
tác quôc té; tinh hInh phát triCn kinh tê tap the, hqp tác xã ké tir khi Lut Hcrp
tác xã nãm 2012 CO hiu lire thi hânh.
- Dánh giá nhthig kM qua dat rgc, các tn tai, han die, cinra thng nht,
dOng b ciia Lut I-1?p tác xâ näm 2012 trong h thông pháp 1ut; rtt ra nMng
nguyen nhAn, bãi hpc kinh nghim vâ dê xuàt, kiên ngh các giai pháp tháo g
nhiig khO khan, phát huy nhng kM qua dat duçxc, nâng cao hiu qua thi hânh
Lut Hçrp tác xâ; kiên nghj hoàn thin dOng b h thông pháp 1ut, the ché phát
trién kinh té tp the, hçrp tác xâ.
- D xuât, kin ngh scra di, bô sung các ni dung ci.a Lut Hçrp tác xã và
các van ban pháp 1ut có lien quan.
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III. KE HOCH TONG KET LU4T
Thôi gian xãy dng và trin khai thçrc hin k hoçich Tong kt thi hành
Lut tlr thrig 7 nãrn 2021 don tháng 12 näm 2021, cii the nhi..r sau:
1.Tng kt tii các b, ca quarl, dja phuang (tr tháng 7 dn tháng 10 nAm 2021)
Các bô, rigành, ca quan, da phi.rong tin hành Tong kt thi hãnh Lu.t và t
chi:rc Hi ngh Tong kêt thi hành Lut. M&i Ban Chi do dOi mdri, phát triên kinh
tO tap the, hqp tác xã (sau day gçi tat là Ban Chi do) Va Win phông Dôi m&i,
phát triOn kinh tO tap the, hçrp tác xã (sau day gi tat là Van phông dôi mói) tham
dii các Hi nghj lông kOt thi hành Lust cap tinh và tning 1!oTlg, c1i thO nhi..r sau:
- Các b, co quan: NOng nghip và Phát trin nông thOn, COng Thiiang,
(lao thông 'n tài, Xáy dng, Ngân hang N1-i nucfic Vit Nam, LiOn minh Hcrp
tác xã Viêt Nam theo ITnh vi.rc disac phân cong theo dôi, quân 1', chi dng tO
chc triên khai Kê hoach, 1ira ch9n hInh thrc lông kOt thi hành Lut tai b,
ngành, cci quan mInh phii hcip, hiu qua; xãy dt,mg vâ gri báo cáo Tong kOt thi
hânh Luât cãa bô, cci quan ye Bô KO ho?ch và Dãu flr (Thumg trrc Ban Chi
do) trixóc ngãy 15 tháng 10 nàrn 2021.
- IJy ban nhân dan các tinh, thành ph trirc thuc trung 1.rcmg ti&i hành
lông kOt thi hânh Lust và tO chirc Hi ngh Tong kOt thi hành Lut a hai cap:
+ CAp huyn: Trong tháng 9 näm 2021.
+ CAp tinh: Trong tháng 10 nãm 2021.
Các dja phuang xây dçrng và giri báo cáo Tng kt thi hành Lu.t cüa dja
phi.rong ye B KO ho?ch vâ Dâu tis (Thuóng tryc Ban Clii do) truâc ngày 15
tháng 10 näm 2021.
('Lu-u j: Báo cáo Tong kér Ihi hánh Luçt vá Báo cáo Tong kêt Nghj quyé'r sO
]3-NQ/TW cia bó, ngành, df a pIntang phái xOy c4nig riêng theo hwO'ng dan cia
Dé cu-ang lông két, khOng lông ghép vâo mç5t bc$o cáo chung).
2. Khão sat thc t vá xây dung bo cáo chuyên ct (ti'r tháng 7 den tháng
l0nàm 2021)
a) Kháo sat thi.rc tê
Can cir vào diu kin thrc t cüa tInh hinh kim soát dich bênh Covid-19,
các b, ngành, cci quan có liOn quan dOn hành khâo sat thl!c tO a trong ni.r&c và
nisOc ngoài khi có dt diOu kin theo quy djnh:
Trung ucing thành !p 07 doàn cong tác di kháo sat ti mt s ving kinh té,
da pinrang:
- \'ing Trung du và rnin nüi phia Bc, vüng Bãc Trung B và vüng DOng
Nam Bô do Bô KO hoach Va D ti.r chü trI tO chirc.
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- Vüng Dông bng song Hông và vüng Dông bang song Ciru Long do B
Nông nghip và Phát triên nOng thOn chii trI i.ô chirc.
- VC]ng Thy Nguyen và vfing Duyên hâi Narn Trung B: do Lien minh Hgp
tác xä Viêt Nam chU trI to chirc,
Thành phn doàn cong tác bao gm: Tnr&ng doàn (là lãn.h d?o b, ca quan)
và dai din các B, ca quan: Kê hoch và Dãu tu, Nông nghip và Phát triên
tài, Ngân hang Nba nuàc
nông thôn, Cong Thucmg, Xây drng, Giao thông
Viêt Nam, Lien minh Hçp tác xã Vit Nam,
B, ngành, ca quan duc phán cOng chü tn Doàn cOng tác khão sat xây
dung K hoch và Dê cuang khão sat, giri cho các da phwng lrurc 10 ngày
truâc ngày khâo sat. Báo cáo két qua khâo sat gcri ye B Kê hoach và Dãu tu
truâcngày l5tháng lOnãm 2021.
b) Xay dirng các Báo cáo chuyên d
Các bô, ngàrth, cci quan xáy dirng các Báo cáo chuyên dê d nghiCn ciru,
dánh giâ sâu han, lam rO them các ni dung can tOng kêt, dánh giá thi hành
Lust, các chInh sách phát triên hçp tác xã, các ni dung nghiên ciru ye sra dôi,
bô sung, hoàn thin Lut Hcip téc xa näm 2012, gri ye B Kê ho?ch và Dáu tu
truó'c ngày 15 tháng 10 nãm 2021.
3. Tng kt toàn quc (tr tháng 10 dn tháng 12 nãm 2021)
- Tri.rc ngày 25 tháng 10 näm 2021, tin hành tng kt và tt chirc Hi
nghj toàn quOc tong két thi hành Lut theo linh vrc hot dQng cüa hp tác xä
nhu sau:
+ Bô NOng nghip \'à Phát trin nông thOn t chiirc I-1i nghj tng kt ye
llnh vrc nOng nghip.
+ Lien minh Hap tác x Viét Narn t chYc Hi ngh tcng kt v linh vrc
phi nông nghip.
Báo cáo tng kt theo 11th virc gcri v B K hoach và Dãu tu tru6c ngày
30 tháng 10 nãm 2021.
- B K hoch và Du tu (Thu&ng trirc Ban Chi d40) chü trI tng hcp báo
cáo cüa các b, ngành, dja phuang và xây dirng dir tháo Báo cáo Tng kêt thi
hành Lut; to chirc các hi ngh, h,i thào lay y' kiêri các di tucrng lien quan; lay
"kiên gop y' các b, ngành, thành viên Ban Chi do v dr thào Báo cáo Tong
kêt thi hành Lut; nghiên cru tiêp thu, hoàn thiên, trInh Tru&ng Ban Chi dao
truâc ngày 15 tháng 12 nãm 2021.
- B K hoch và Du m (Thuing truc Ban Chi do) chü tn, phi hp vOi
Van phông Chinh phCi báo cáo Tru&ng Ban Chi dao ye vic tO ch'rc Hi nghj
toàn quOc tOng kêt 10 näm triên khai thi hành Lut Hcp tác xâ trong tháng 12
näm 2021.

IV. KHEN THTJONG, KINH PHI
1. Khen thrâng
- Các b, ngânh, cci quan, Uy ban nhân dan các tinh, thãnh phô trxc thuic
trung l.rang 1a ch9n cá nhân, tp the, co quan, hcrp tác x. có thành tich diên
hIn.h, nOi bt trong triên khai thi hành Lust Hcrp tác xã nãm 2012; 1p hO sci khen
thtrông theo quy dnh và cOng bô khen thr&ng tai hi ngh tong két thi hành
Luât Hp tác xã näm 2012 các cap.
- J3ô K hoch và Du tu phi hcrp vd-i B Ni vii (Ban Thi dua khen
thi.r&ng Trung i.rmg) hithng dn khen thurng các tp the, cá nhãn, hçrp tác xã có
thânh tIch xuât sac trong vic triên khai thi hanh Lut Hqp tác xã nãrn 2012
trong tháng 8 nãrn 2021; các b, coquan, dja phuang can cr huàng dan khen
ththng, to chirc thirc hiên, báo cáo cap có thâm quyên xem xét, quyêt dlnh khen
thixng.
2.Kinh phi
- Kinh phi t chirc thrc hin Tng kt thi hânh Lut & b, co quan, dja
phucrng do các bô, co quan, dia phtrang quyêt djnh theo quy djrih hin hãnh.
- Bô Kê hoach và Du ttr va các b,ca quan lien quan tr can di, sr dung
ngãn sách nhà rnic dã giao nãm 2021 dê thirc hin nhiin vi tong két thi hành
Lut theo Kê hoch nay. Tru&ng hçrp không dü kinh phI, Bô Tài chinh xem xét,
bO sung kinh phi cho các b& co quan lien quan báo dam dü kinh phi thijc hin
n.him vi thrcvc giao, bão dam cong tác tOng két thi hành Lut &rçic thirc hin
thiêt thrc, tiêt kim, hiu qua.
V. TO CHUC THVC HIN
- Giao Bô Ké hoch và Dãu ttr (Thii&ng trirc Ban Chi do) nghién cthi tiêp
thu kiên gop ' cüa các b, co quan lien quan, các Thânh viCn Ban Chi dao,
ban hành Dé cirong vâ Danh miic Báo cáo chuyên dê tong kêt 10 näm thi hành
Lut Hap tác xa nãm 2012.
- Giao B K hoch vã Du ttr (Thixàng trrc Ban Chi do) theo döi, don
dôc các b, ngành, dja phwrng có lien quan triên khai Kê hoch, thirc hin lông
kêt thi hành Lut báo darn chat h.rgng, tiCn d thi gian quy djnh.
- Giao các bô, ngành, dja phtrang theo chCrc nãng, nhitm vv thrcc phán
cong khân trucrng triên khai các hot dng lông két thi hành Lut theo dt'ing Ké
hoch,bao gOm xây drng các báo cáo chuyên dé, báo cáo khão sat, báo cáo
tong ket bào dam hiu qua, chat krng, dáng mic dIch, yêu cãu, th&i gian quy
djnh; bào dam an loan trong phông chOng djch bnh và tuân thii day dii các quy
djnh ye phàng, chong djch bnh Covid- 19.
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- Giao B Thông tin và Truyn thông có djnh hu&ng chi dao các Co quan
thông tan, báo chi tham gia vào vic tuyên truyên trong qua trinh tiên hành
Tong két thi hành Lu.t HcTp tác xã näm 2012.!.

