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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH QUẢNG NAM 

 

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

  

ĐỀ ÁN 

Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã  

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025  

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     /7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

 
PHẦN I 

SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN  

 

 I. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng xác định: “Kinh tế 

tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng 

cốt”, “kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày  càng trở thành nền tảng 

vững chắc của nền kinh tế quốc dân”. 

Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và từ các chính sách 

hỗ trợ của nhà nước, số lượng Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

hàng năm đều tăng, quy mô, lĩnh vực hoạt động được mở rộng. Một số HTX được 

củng cố, đổi mới, mô hình tổ chức, hoạt động ngày càng phù hợp, từng bước khẳng 

định vai trò, vị trí của mình và không ngừng nâng cao thu nhập cho các thành viên, 

hỗ trợ kinh tế hộ phát triển góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm 

nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP. Hoạt 

động của các HTX trên địa bàn tỉnh đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân, vừa 

cải thiện đời sống vật chất, góp phần thay đổi nhận thức cho người dân về hình 

thức tổ chức sản xuất theo hướng hiệu quả và theo nhu cầu của thị trường, đồng 

thời đã có những đóng góp nhất định cho phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của 

tỉnh.  

Tuy nhiên, kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh chậm có sự thay đổi về 

chất, quy mô HTX còn nhỏ, phạm vi hoạt động chưa được mở rộng; chưa có nhiều 

mô hình HTX điển hình tiên tiến; nhận thức về tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập còn rất hạn chế. Nhiều HTX vẫn 

trong tình trạng khó khăn, yếu kém kéo dài, năng lực nội tại của các HTX còn yếu, 

cơ sở vật chất nghèo nàn, công nghệ lạc hậu. Năng lực, trình độ cán bộ quản lý của 

các HTX còn nhiều hạn chế, không đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhu 

cầu chung của thành viên trong điều kiện hiện nay.   

Để khắc phục những tồn tại trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, phát 

triển KTTT là nhu cầu tất yếu khách quan, cần phải có quan điểm, hệ thống giải 

pháp và cơ chế chính sách đồng bộ để khuyến khích sự phát triển của khu vực kinh 
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tế này. Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ 

HTX với mong muốn chia sẻ một phần khó khăn với HTX, làm đòn bẩy tạo động 

lực cho HTX phát triển. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách này đã hết hiệu lực vào cuối 

năm 2020. Trong thời gian đến, tỉnh cần có những chính sách hỗ trợ HTX theo 

hướng đáp ứng cơ bản nhu cầu của HTX với chủ trương tăng cường đổi mới và 

đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể; đồng thời, chính sách hỗ trợ của tỉnh cũng đặt 

mục tiêu bổ khuyết các chính sách của trung ương về nội dung, định mức và điều 

kiện hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Vì vậy, việc xây dựng, ban hành 

Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021 - 2025 nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn là hết sức cần thiết.  

II. Cơ sở pháp lý xây dựng Đề án 

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 

- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCH Trung ương Đảng 

(khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 

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

hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể; 

- Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành 

chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 

09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX 

về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 

- Nghị định số 193/2013/NĐ- CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; 

- Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ- CP ngày 21/11/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; 

- Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy 

mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; 

- Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-

2025; 

- Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030; 

- Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày ngày 03/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả 

tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025; 
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- Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 25/11/2008 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới, 

phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác và HTX trong nông nghiệp;  

- Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 19/5/2002 của Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); 

- Kết luận số 08-KL/TU ngày 15/10/2007 của Tỉnh ủy Quảng Nam về một 

số giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị 

quyết Trung ương 5 (khoá IX); 

- Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực 

hiện chuyển đổi HTX và triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 

triển HTX trên địa bàn tỉnh. 

 

PHẦN II 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH QUẢNG NAM 

 

I. Tình hình phát triển kinh tế tập thể 

Tính đến 31/12/2020 trên địa bàn tỉnh có 414 HTX đang hoạt động; trong đó có 

304 HTX Nông nghiệp; 23 HTX Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp; 15 HTX 

Vận tải; 03 Quỹ Tín dụng nhân dân và 69 HTX thuộc các lĩnh vực khác. Tỷ lệ 

HTX hoạt động hiệu quả trên 60%.  

Từ năm 2015 đến nay, có 246 HTX thành lập mới. Đến nay, số thành viên 

HTX là 229.256 thành viên, tăng 76.076 thành viên so với đầu năm 2015; số lao 

động làm việc trong khu vực HTX là 3.175 người, tăng 2.491 người so với đầu 

năm 2015. 

1. Đánh giá trên từng lĩnh vực 

1.1. Trên lĩnh vực nông nghiệp: Có 304 HTX, chiếm tỷ lệ 73,43%. Các HTX 

đã tập trung đáp ứng các dịch vụ cơ bản phục vụ sản xuất nông nghiệp cho thành 

viên, hướng dẫn thành viên sản xuất theo kế hoạch, theo lịch thời vụ hằng năm. 

Các HTX ở lĩnh vực này đã không ngừng đổi mới phương thức quản lý, điều hành, 

đổi mới tư duy trong kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Tùy 

theo năng lực và điều kiện cụ thể, các HTX thực hiện hoạt động sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ với nhiều quy mô, cấp độ khác nhau như tổ chức liên doanh liên kết 

sản xuất, làm dịch vụ đầu vào, đầu ra cho thành viên.... Về cơ bản, các HTX đã tạo 

điều kiện hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế thành viên và hộ gia đình, từng bước 

khắc phục một số mặt hạn chế của kinh tế hộ về vốn, công cụ, kỹ thuật, kinh 

nghiệm sản xuất; hỗ trợ nông dân hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh (trong đó 

có sản xuất và kinh doanh nhiều loại giống lúa), thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng 

thu nhập cho thành viên và hộ gia đình; góp phần xây dựng xã nông thôn mới, tái 

cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 
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(OCOP). 

1.2. Trên lĩnh vực công nghiệp, TTCN: Có 23 HTX, chiếm tỷ lệ 5,56 %. 

Trong những năm qua, các HTX lĩnh vực này vẫn duy trì được các hoạt động sản 

xuất kinh doanh, thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường trong bối cảnh cạnh tranh 

khốc liệt với các thành phần kinh tế khác. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

HTX có tác động tích cực trong việc thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 

động tại các địa phương; góp phần quan trọng trong việc khai thác các nguồn lực; 

tham gia tạo ra các sản phẩm mới cho thị trường trong nước và xuất khẩu; giải 

quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho thành viên và phát triển 

kinh tế, xã hội. Nhiều đơn vị đã mạnh dạn đổi mới tổ chức bộ máy, tập trung đầu 

tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích cực 

đổi mới mẫu mã sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của 

sản phẩm trên thị trường; đồng thời tham gia các hội chợ thương mại trong và 

ngoài tỉnh để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm các thị trường tiêu thụ. 

1.3. Trên lĩnh vực tín dụng: Có 03 Quỹ tín dụng nhân dân, chiếm tỷ lệ 0,72%. 

Những năm qua, các Quỹ tín dụng đã tích cực, linh hoạt trong việc vận động phát 

triển thành viên, tăng vốn điều lệ và tăng nguồn vốn huy động tại chỗ, đáp ứng nhu 

cầu sản xuất, kinh doanh của thành viên. Các Quỹ đã đảm bảo cho thành viên vay 

đúng mục đích, phát huy hiệu quả, trả đúng hạn, tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức quy 

định. Tính đến 30/9/2019, tổng vốn hoạt động của 3 Quỹ là 446.844 triệu đồng, thu 

hút 10.113 thành viên tham gia và giải quyết làm làm ổn định cho 46 người. Với 

việc hoạt động ổn định, các Quỹ đã phát huy được vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế 

thành viên, hạn chế tình trạng tín dụng đen, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, được 

chính quyền địa phương đánh giá cao. Trong 5 năm qua, cả 3 Quỹ đều kinh doanh 

có lãi, thực hiện vượt kế hoạch hằng năm. Với những đóng góp của mình, Quỹ 

tín dụng nhân dân đã trở thành kênh huy động vốn và cho vay hiệu quả ở 

những vùng nông thôn có Quỹ hoạt động.  

1.4. Trên lĩnh vực giao thông vận tải: Toàn tỉnh hiện có 15 HTX, chiếm tỷ lệ 

3,62%. Các HTX giao thông vận tải đã góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân 

dân và lưu thông hàng hoá, giải quyết việc làm cho người lao động. Hoạt động của 

các HTX chủ yếu tập trung hỗ trợ dịch vụ đăng ký bến bãi, thuế, bảo hiểm phương 

tiện, vận tải hành khách. Một số HTX sau chuyển đổi đã tăng cường đầu tư trang 

thiết bị, hoạt động hiệu quả, tăng doanh thu, lợi nhuận, tăng thu nhập cho thành 

viên.  

1.5. Trên lĩnh vực thương mại dịch vụ, y tế, du lịch, quản lý chợ, môi 

trường,...: Hiện có 69 HTX, chiếm tỷ lệ 16,67%. Bước đầu các HTX đã đáp ứng 

được một phần nhu cầu của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống cho thành 

viên và nhân dân trên địa bàn. HTX Thương mại Điện Thọ hoạt động ổn định với 

các dịch vụ đa dạng đã góp phần phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn và tham 
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gia triển khai chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, chương trình 

bình ổn giá trong các ngày lễ, Tết.... HTX Y tế An Phước là một mô hình mới hoạt 

động có chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh. HTX Môi trường Đông Phú, 

huyện Quế Sơn đã làm tốt công tác thu gom rác thải sinh hoạt khu dân cư, góp 

phần cùng địa phương giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt. 

2. Kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX qua các năm đều 

tăng so với năm 2015, cụ thể: 

- Tổng vốn hoạt động và giá trị tài sản của HTX là 1.892.874 triệu đồng, tăng 

584.624 triệu đồng. 

- Doanh thu bình quân của 01 HTX khoảng 2.750 triệu đồng, tăng 1.647 triệu 

đồng. 

- Lãi gộp bình quân của 01 HTX khoảng 550 triệu đồng, tăng 85 triệu đồng. 

- Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX khoảng 

48 triệu đồng/năm, tăng 13 triệu đồng. 

(Chi tiết tại phụ lục 1) 

Các HTX hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực, nhiều mô hình mới, cách làm 

hiệu quả đã xuất hiện và thành công, tạo dựng được thương hiệu, vị trí của mình. 

Các HTX ngày càng năng động hơn với cơ chế thị trường, tự chủ trong tổ chức 

hoạt động và có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu 

ngành Nông nghiệp, chương trình OCOP và chương trình phát triển 15.000 HTX 

nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Quyết định 461/QĐ-TTg, ngày 27/4/2018 

của Thủ tướng Chính phủ.  

3. HTX tham gia thực hiện một số chương trình mục tiêu 

3.1. Chương trình xây dựng nông thôn mới  

Đến 31/12/2020, tỉnh Quảng Nam có 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 138 xã 

đạt tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất.  

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các hợp tác xã có vai trò hết sức 

quan trọng, không chỉ nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn góp phần làm thay 

đổi căn bản diện mạo nông thôn thời kỳ hội nhập. Thực tiễn xây dựng Nông thôn 

mới thời gian qua cho thấy, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX là nhân tố không 

thể thiếu trong quá trình thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Ðặc biệt, trong những 

năm gần đây, với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác 

xã đã có bước phát triển mới về số lượng, hiệu quả; hoạt động được nâng cao, với 

đủ các loại hình dịch vụ thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở khu vực nông thôn phát 

triển. Các HTX đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, 

cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao 
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hiệu quả sản xuất và nhất là đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, bảo đảm đầu 

ra ổn định cho nông sản. Trên một số lĩnh vực khác, các HTX đã mở rộng sản xuất, 

tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư trang thiết bị để 

nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đã góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm 

nghèo ở địa phương, giải quyết nhu cầu, lợi ích chính đáng của thành viên và 

người lao động. Bên cạnh đó, có không ít HTX nhanh chóng thích nghi với cơ chế 

thị trường, tạo sự liên kết, hợp tác với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh 

tế mang lại hiệu quả kinh tế cho thành viên, góp phần nâng cao đời sống của người 

dân và bộ mặt nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong thời gian 

qua, UBND cấp huyện chưa thật sự quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
1
 để hỗ trợ HTX 

thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2016-2020, trong khi năng lực nội tại của phần lớn các HTX còn hạn chế. 

3.2. Chương trình OCOP 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 phê 

duyệt Đề án "Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2018-2020, định hướng đến năm 2030" (gọi tắt là Chương trình OCOP). Trong 

năm 2018, 2019 và 2020 đã có 69 HTX tham gia Chương trình OCOP với 76 sản 

phẩm. Các HTX tham gia chương trình đã góp phần quan trọng trong việc phát 

triển kinh tế - xã hội nói chung, nhất là phát triển kinh tế vùng nông thôn và khôi 

phục các sản phẩm truyền thống, các sản phẩm làng nghề trên địa bàn tỉnh. Với vai 

trò của mình, các HTX tham gia chương trình này đã không ngừng vận động, sáng 

tạo trong cách nghĩ, cách làm nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn, chất lượng mang thương hiệu của HTX và có chỗ đứng vững chắc trên thị 

trường. Có thể nói, đây là cơ hội để các HTX không chỉ khôi phục, phát triển các 

sản phẩm truyền thống, các sản phẩm mới mà còn mở ra cơ hội cho các HTX tiếp 

cận những kỹ năng quản lý, điều hành mới, ứng dụng công nghệ mới trong tổ chức 

sản xuất và phát triển kinh doanh. 

Xét về mặt hiệu quả kinh tế và xã hội giữa các HTX tham gia các chương 

trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP sẽ có nhiều cơ hội 

tiếp cận các kỹ năng, ứng dụng các tiến bộ KHCN trong tổ chức sản xuất và điều 

hành nhiều hơn các HTX chưa tham gia chương trình. Hơn nữa, khi tham gia các 

chương trình mục tiêu, các HTX có cơ hội giao lưu, học tập từ các chuyên gia, từ 

các đơn vị hoạt động có hiệu quả để tích lũy kinh nghiệm và ứng dụng vào thực 

tiễn tại đơn vị mình. Ngoài ra, các sản phẩm, dịch vụ của các HTX được xây dựng 

                                                 
1
 Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
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thương hiệu, nhãn mác và được quảng bá, giới thiệu tại các hội thảo, hội chợ... để 

dễ đến được với người tiêu dùng. 

3.3. Chương trình HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa 

Thực hiện chương trình xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị 

do Liên minh HTX Việt Nam phát động, năm 2018 đã lựa chọn 04 HTX: HTX NN 

Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc tham gia chuỗi giá trị gạo sạch; HTX Hiệp Thuận, huyện 

Hiệp Đức tham gia chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ cây keo; HTX NN Điện Phước 

1, thị xã Điện Bàn tham gia xây dựng chuỗi giá trị sản xuất lúa giống và HTX Duy 

Đại Sơn, huyện Duy Xuyên xây dựng chuỗi giá trị heo sạch. Qua khảo sát thực tế 

của Tổ công tác Liên minh HTX Việt Nam đã lựa chọn và hướng dẫn HTX nông 

nghiệp Ái Nghĩa xây dựng hồ sơ, thủ tục tiếp cận chính sách của Liên minh HTX 

Việt Nam để thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm gạo an toàn và bánh tráng. Đến nay 

mô hình đã thành công. 

Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2314/QĐ-UBND 

phê duyệt dự án mô hình thí điểm Doanh nghiệp - HTX - Nông dân tiêu thụ lúa 

giống và cung ứng vật tư nông nghiệp đối với vùng sản xuất tập trung trên địa bàn 

huyện Đại Lộc. Doanh nghiệp được lựa chọn gồm Chi nhánh Công ty CP Tổng 

công ty Giống cây trồng Thái Bình - Công ty Giống cây trồng miền Trung - Tây 

Nguyên; HTX được lựa chọn là HTX nông nghiệp Đại Minh; số hộ nông dân được 

lựa chọn là  57 hộ trồng 11 ha lúa giống tại thôn Quảng Huệ, xã Đại Minh. 

Để có cơ sở tiếp tục phát triển mô hình HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm, 

năm 2019 Liên minh HTX tỉnh phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố đã 

lựa chọn 18 HTX có sản phẩm tiềm năng để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng 

quản trị HTX kiểu mới, kỹ năng tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; phối hợp với 

Tổ công tác Liên minh HTX Việt Nam khảo sát và lựa chọn HTX nông nghiệp 

Duy Hòa 2, huyện Duy Xuyên xây dựng chuỗi giá trị sản xuất lúa giống của HTX. 

3.4. Chương trình phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả 

Ngày 27/4/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển 15.000 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 2548/KH-UBND 

ngày 09/5/2019 về phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu 

quả gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng công 

nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Với chức năng và vai trò của 

mình, Liên minh HTX tỉnh cùng với các sở ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt 

động tuyên truyền, tư vấn thành lập mới các HTX nông nghiệp; đồng thời hướng 

dẫn các HTX xây dựng phương án tổ chức hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm 

góp phần thực hiện thành công đề án do Thủ tướng Chính phủ ban hành. UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương xử lý dứt điểm HTX nông nghiệp 
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yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày; hiện nay, các địa phương đang tiến hành triển 

khai thực hiện. 

3.5. Một số mô hình HTX nổi bật, điển hình với cách làm mới 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay có một số HTX với những mô hình 

mới, cách làm hiệu quả, là điểm đến để các đơn vị tham quan học tập kinh nghiệm 

như: HTX Nông nghiệp 1 Điện Phước, thị xã Điện Bàn với mô hình xây dựng 

chuỗi giá trị sản xuất lúa giống; HTX Y tế An Phước, huyện Duy Xuyên hoạt động 

hiệu quả với mô hình khám chữa bệnh; HTX Nấm Nhì Tây, huyện Hiệp Đức với 

mô hình trồng nấm và chế biến các loại nấm; HTXNN Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc 

với mô hình sản xuất gạo an toàn và bánh tráng,… 

II. Kết quả triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 

HTX theo Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh 

về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008 của 

HĐND tỉnh về “đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015” 

1. Về tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Các Sở, ban ngành liên quan và các 

địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung 

quy định mới của Luật HTX 2012, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch và cơ chế 

chính sách phát triển kinh tế tập thể của trung ương, tỉnh cho cán bộ, thành viên 

HTX, cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế tập thể và nhân dân thông 

qua nhiều hình thức như tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, phát hành 

tài liệu, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về HTX, tuyên truyền trên các 

phương tiện truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân; đồng 

thời, giới thiệu những mô hình mới, cách làm hiệu quả về phát triển kinh tế tập thể, 

những địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới, phát triển kinh tế tập 

thể. 

Thông qua các buổi tuyên truyền đã giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân và các 

cấp, các ngành nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, vai trò, vị trí của kinh tế tập thể 

trong giai đoạn hiện nay. Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khuyến khích hỗ trợ, tạo điều kiện củng cố, đổi mới, 

phát triển kinh tế tập thể, HTX, để loại hình kinh tế này ngày càng góp phần quan 

trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an 

ninh chính trị và đảm bảo an sinh xã hội.  

2. Chính sách phát triển nguồn nhân lực: Từ năm 2015 đến năm 2020, đã 

tổ chức tập huấn, đào tạo cho 1.200 cán bộ, thành viên HTX với nhiều nội dung 

phong phú nhằm nâng cao kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ với tổng kinh 

phí là 788 triệu đồng; các HTX đã cử 68 lượt người đi đào tạo dài hạn với số tiền 

476 triệu đồng. 
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Thông qua cơ chế hỗ trợ đã giải quyết một phần khó khăn cho các cá nhân có 

nhu cầu nâng cao năng lực thông qua việc tham gia các khóa tập huấn, đào tạo đại 

học. Thúc đẩy và bổ sung cho HTX nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ các 

hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Các cá nhân sau khi được đào tạo đã phát 

huy được năng lực và vai trò của mình trong các hoạt động thúc đẩy phát triển 

HTX, như: HTX NN Điện Ngọc 2, HTX Sản xuất, chế biến, tiêu thụ Nấm Nhì Tây, 

HTX Bình An 2. 

3. Chính sách thu hút người có trình độ đại học về làm việc tại HTX nông 

nghiệp: Đến hết năm 2020 đã thu hút 22 người về làm việc tại hợp tác xã hoạt 

động trong lĩnh vực nông nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.868,734 triệu đồng. 

 Nguồn kinh phí hỗ trợ đã khuyến khích tinh thần làm việc của các cá nhân 

khi về làm việc cho HTX, giải quyết một phần khó khăn trong nguồn thu nhập hạn 

chế khi tham gia làm việc cho HTX, tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác, 

góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển HTX. Bước đầu các 

HTX đã phát huy được hiệu quả trong thu hút cán bộ về làm việc cho HTX, điển 

hình như: HTX NN Đại Hiệp, HTX NN Bình Đào, HTX NN Duy Hòa 2... Tuy 

nhiên, chính sách thu hút của tỉnh chỉ hỗ trợ cho HTX có thu hút người có trình độ 

đại học về đảm nhận chức danh chủ chốt nhưng thực tế hầu hết các sinh viên tốt 

nghiệp Đại học vào làm việc tại các HTX chưa có kinh nghiệm trong công tác 

quản lý, môi trường làm việc hoàn toàn mới, nhiều người chưa thể đảm nhiệm 

nhiệm vụ Giám đốc hoặc Phó Giám đốc HTX. Hơn nữa, mức hỗ trợ thu hút còn 

thấp nên việc thu hút người có trình độ đại học về làm việc tại HTX gặp nhiều khó 

khăn.  

Mức hỗ trợ thu hút lao động có trình độ cao đẳng trở lên về làm việc cho 

HTX để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo Thông tư số 340/2016/TT-BTC 

ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính cao hơn mức hỗ trợ cho người có trình độ đại 

học về làm việc tại HTX đảm nhận chức danh Giám đốc hoặc Phó Giám đốc theo 

Quyết định 46/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể: 

- Theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh 

ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh theo Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh: Hỗ trợ 

01 lần theo mức 50% mức lương tối thiểu của công chức tại thời điểm thực hiện 

chính sách nhân với hệ số lương khởi điểm ở trình độ đại học nhân với 60 tháng. 

- Theo Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ tài chính 

hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của 

HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo chương trình hỗ trợ 

phát triển HTX giai đoạn 2015-2020: Mức hỗ trợ tối đa cho một HTX là 03 lao 

động, bằng số lượng lao động được hỗ trợ nhân với mức lương tối thiểu vùng nhân 

với 36 tháng. 
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4. Chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ quản lý chủ chốt làm việc lâu năm 

trong hợp tác xã khi nghỉ việc: Tổng kinh phí đã hỗ trợ đối với đội ngũ quản lý 

chủ chốt làm việc lâu năm trong hợp tác xã khi nghỉ việc là 1.474 triệu đồng cho 

80 người. 

Chính sách hỗ trợ này đã tạo sự khích lệ và ghi nhận những cá nhân có đóng 

góp lâu dài, tích cực và thiết thực cho HTX trong thời kỳ kinh tế đất nước còn khó 

khăn. Hỗ trợ này chỉ áp dụng cho các chức danh chủ chốt của HTX khi nghỉ việc 

(trừ đối tượng đã được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 

250/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và mức hỗ trợ theo Quyết định 

46/2014/QĐ-UBND cao hơn mức hỗ trợ cho chức danh Chủ nhiệm HTX khi nghỉ 

việc theo Quyết định số 250/2013/QĐ-TTg. Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ theo 

Quyết định số 250/2013/QĐ-TTg ngày 29/01/2012 đã dừng thực hiện kể từ ngày 

30/12/2016.  

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người quản lý điều hành 

HTX có hưởng tiền lương; HTX có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng 

lao động là chủ thể thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; do đó, những đối 

tượng này phải đóng BHXH nên khi nghỉ việc sẽ được hưởng chế độ BHXH theo 

quy định. Vì vậy, chính sách này nếu tiếp tục thực hiện trong thời gian đến là 

không phù hợp, đề nghị không tiếp tục triển khai thực hiện chính sách này cho giai 

đoạn 2021-2025. 

5. Chính sách tín dụng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ lãi suất sau đầu tư phần chênh 

lệch giữa lãi suất thực tế cho vay của ngân hàng thương mại với mức lãi suất cho 

vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Đến nay, đã hỗ trợ cho 12 HTX với số 

tiền 426 triệu đồng.  

Trong thời gian qua, rất ít HTX được hỗ trợ chính sách này do HTX gặp rất 

nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay từ các Ngân hàng thương mại. Mặc dù, 

nguồn vốn hỗ trợ không quá lớn nhưng đã tác động tích cực đến việc đầu tư, mở 

rộng sản xuất kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển 

HTX, đặt biệt các HTX có nhu cầu về nguồn vốn kinh doanh dịch vụ. 

6. Chính sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp: Các HTX đã nộp thuế 

thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách nhà nước thì được hỗ trợ lại để đầu tư máy 

móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến nay, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ lại 

cho 71 HTX đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền 3.436,372 triệu đồng.  

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, nguồn thu từ thuế 

TNDN của HTX là nguồn thu phân chia theo tỷ lệ giữa các cấp ngân sách (trung 

ương, tỉnh, huyện, xã) và được cân đối trong dự toán thu chi ngân sách các cấp 

ngay từ đầu năm. Để thực hiện chính sách hỗ trợ lại thuế TNDN cho HTX đã nộp 

ngân sách nhà nước theo Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND thì hằng năm Sở Tài 

chính tham mưu UBND tỉnh bố trí, hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp kinh tế dự toán ngân 
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sách tỉnh. Do số thuế TNDN của HTX nộp hằng năm ít, hồ sơ thủ tục phức tạp nên 

số lượng HTX lập hồ sơ thủ tục đề nghị hỗ trợ lại thuế TNDN không nhiều. Mặt 

khác, trong quá trình triển khai thực hiện rất khó khăn trong việc xác định HTX có 

dự án đầu tư ứng dụng đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh để hỗ trợ 

50% thuế TNDN hoặc HTX có mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh để hỗ trợ 

lại 100% thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, đề nghị xem xét không thực hiện 

chính sách này trong thời gian đến. 

7. Chính sách hỗ trợ thành lập mới: Hỗ trợ kinh phí cho 211 HTX với tổng 

số tiền 3.115 triệu đồng. 

Nguồn vốn hỗ trợ đã giải quyết một số khó khăn cho HTX trong bước đầu 

thành lập. Trong thời gian qua, số lượng HTX thành lập mới có chiều hướng tăng 

dần qua các năm. Trong năm 2019 có 64 HTX thành lập mới, con số lớn nhất trong 

các năm qua, thể hiện được vai trò kinh tế HTX đóng góp ngày càng lớn cho phát 

triển kinh tế tại địa phương. Hiện nay, chính sách chỉ hỗ trợ cho HTX nông nghiệp, 

chưa có cơ chế hỗ trợ đối với HTX phi nông nghiệp. 

8. Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng: Từ năm 2016-2020 tổng kinh phí ngân 

sách tỉnh hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho 62 HTX với số tiền 12.323 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí hỗ trợ đã kịp thời khắc phục những khó khăn cho HTX trong 

quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp HTX ổn định điều kiện làm việc, phát triển 

sản xuất kinh doanh và hợp tác với các đối tác. Việc hỗ trợ hạ tầng cho HTX đã 

góp phần thay đổi cục diện HTX từ hình thức đến chất lượng hoạt động. Tuy 

nhiên, hiện nay mức hỗ trợ của tỉnh thấp hơn so với mức hỗ trợ của Trung ương 

theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Chính phủ, chưa xem xét 

tính chất vốn, quy mô hoạt động, loại hình HTX, số lượng thành viên; điều kiện 

thụ hưởng khó đáp ứng; hồ sơ, thủ tục thanh, quyết toán yêu cầu thực hiện theo 

quy trình dự án đầu tư gây khó khăn cho các HTX trong việc tiếp cận, thụ hưởng 

chính sách này. 

9. Chính sách về đất đai: Sau khi Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND có hiệu 

lực, nhiều HTX đã được hướng dẫn xây dựng hồ sơ, thủ tục để cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cũng như quyết định cho thuê đất lâu dài, hỗ trợ cho HTX 

ổn định việc đầu tư và củng cố hạ tầng phục vụ mở rộng và nâng cao chất lượng 

sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, công tác hướng dẫn thủ tục giao đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất chưa kịp thời, nên nhiều HTX gặp khó khăn trong 

việc tiếp cận chính sách hỗ trợ hạ tầng. Ngoài ra, HTX còn gặp vướng mắc về thời 

hạn cho thuê lại đất. 

10. Khuyến khích cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật đang công tác tại các 

cơ quan Nhà nước về làm việc tại các hợp tác xã theo yêu cầu của cơ sở: Trong 

thời gian qua, có 02 cán bộ Đoàn xã tăng cường về làm việc tại HTX Đại Thắng và 

HTX Đại Phong, huyện Đại Lộc. 
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Đây là chính sách hỗ trợ có giá trị đột phá trong việc quản lý điều hành nhằm 

nâng cao chất lượng hoạt động và bổ sung nguồn cán bộ có trình độ năng lực để 

trợ giúp phát triển HTX. Tuy nhiên, trên thực tế những HTX cần thu hút đội ngũ 

cán bộ này chủ yếu là HTX đã được chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Vì vậy, 

cán bộ trẻ đang làm việc tại các cơ quan nhà nước không muốn về làm việc tại 

HTX với những lý do: Những HTX này thì đa số cán bộ quản lý lớn tuổi nên đôi 

lúc tư duy, suy nghĩ có sự khác biệt với cán bộ trẻ; môi trường làm việc không 

năng động; tâm lý e ngại của một số cán bộ trẻ khi nói về HTX; hơn nữa đây là 

chính sách khuyến khích chứ không bắt buộc. Trong những năm qua, chính sách 

này vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Vì vậy, đề nghị dừng thực hiện 

chính sách này cho giai đoạn 2021-2025. 

11. Chính sách khoa học - công nghệ và xúc tiến thương mại 

Ngày 12/7/2019 HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND 

quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. UBND tỉnh Quảng Nam 

đã ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND 10/9/2019 quy định một số cơ chế, 

chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2019-2025. 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 

ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương 

mại tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 về ban 

hành Quy định về quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt 

động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Từ năm 2018 đến 2020, đã hỗ trợ 

về ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến và thiết kế bao bì, nhãn mác cho 13 HTX 

với tổng kinh phí 1.020 triệu đồng. Năm 2019, hỗ trợ 06 HTX tham gia xúc tiến 

thương mại tại Tp Hồ Chí Minh: HTX Nấm Nhì Tây, HTX Bảo Tâm, HTXNN 

Điện Quang, HTXNN Nhật Linh, HTXNN Thu Bồn, XN Mây tre lá Âu Cơ. 

Ngoài ra, đã hỗ trợ một số HTX tham gia các hội chợ thương mại trong và 

ngoài tỉnh, các phiên chợ hàng Việt để giao lưu, trao đổi, quảng bá sản phẩm và 

tìm kiếm các thị trường tiêu thụ mới; tiêu biểu như: Xí nghiệp Mây tre lá Âu Cơ 

(huyện Núi Thành), HTX Tiểu thủ công nghiệp Đại Hiệp (huyện Đại Lộc). 

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các chính sách này còn chậm, 

chưa thật sự hiệu quả. Số HTX được hỗ trợ còn hạn chế vì thời gian áp dụng ngắn. 

12. Xây dựng chương trình trợ giúp hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh 

doanh: Trong thời gian qua, chưa được triển khai thực hiện nên đề nghị không tiếp 

tục thực hiện trong thời gian đến. 

13. Khuyến khích các HTX có chính sách riêng thu hút người có trình độ 

cao đẳng, đại học hoặc trên đại học và người có tay nghề cao về làm việc trong 

HTX: Hầu hết các HTX trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, nguồn lực tài chính, điều 
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kiện của HTX còn nhiều khó khăn nên chính sách này chưa được thực hiện. Vì 

vậy, trong giai đoạn 2021-2025 không đưa chính sách này vào cơ chế hỗ trợ. 

* Tóm lại, qua đánh giá sự phù hợp của từng cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX 

thời gian qua, một số cơ chế, chính sách đã phát huy hiệu quả góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động của HTX. Bên cạnh đó, còn có một số chính sách chưa được 

triển khai thực hiện, chưa phát huy được tác dụng để hỗ trợ HTX. Do đó, trong giai 

đoạn 2021-2025 cần xem xét giữ lại những cơ chế, chính sách mang lại hiệu quả 

cho hoạt động HTX và loại bỏ những chính sách chưa thật sự hiệu quả và chưa phù 

hợp với những quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể: 

- 08 chính sách đề xuất tiếp tục thực hiện: (1) Tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật; (2) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; (3) Thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại 

HTX; (4) Chính sách tín dụng; (5) Thành lập mới, củng cố tổ chức HTX; (6) Đầu 

tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; (7) Chính sách về đất đai; (8) Chính sách khoa học - 

công nghệ và xúc tiến thương mại. 

- 05 chính sách đề xuất không thực hiện trong giai đoạn 2021-2025: (1) Chính 

sách hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp; (2) Hỗ trợ đối với đội ngũ quản lý chủ 

chốt làm việc lâu năm trong hợp tác xã khi nghỉ việc; (3) Khuyến khích cán bộ 

quản lý, khoa học kỹ thuật đang công tác tại các cơ quan Nhà nước về làm việc tại 

các hợp tác xã theo yêu cầu của cơ sở; (4) Xây dựng chương trình trợ giúp hợp tác 

xã phát triển sản xuất, kinh doanh; (5) Khuyến khích các HTX có chính sách riêng 

thu hút người có trình độ cao đẳng, đại học hoặc trên đại học và người có tay nghề 

cao về làm việc trong HTX. 

III. Đánh giá, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

1. Đánh giá chung 

Từ khi chuyển đổi mô hình hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012, 

với sự nỗ lực của chính quyền các cấp, HTX đã tiếp cận các chính sách hỗ trợ kinh 

tế tập thể. Mặc dù nguồn vốn hỗ trợ từ các cơ chế, chính sách mới chưa đáp ứng 

đầy đủ yêu cầu đổi mới, phát triển HTX. Song, hiệu ứng tích cực từ cơ chế, chính 

sách là trợ lực khá lớn, thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển, tình trạng yếu kém của 

khu vực kinh tế tập thể dần được khắc phục; KTTT, HTX từng bước khẳng định là 

nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở, đóng 

góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ hiệu quả hoạt động mô hình 

HTX kiểu mới, các HTX đã vươn lên, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho thành 

viên, tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và ngày càng khẳng 

định vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong nền kinh tế. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

2.1. Đối với cơ chế, chính sách 
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- Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 

không hỗ trợ nguồn kinh phí thành lập mới cho HTX phi nông nghiệp dẫn đến việc 

phát triển mới HTX chưa đa dạng về loại hình kinh doanh. 

- Một số chính sách của Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND có mức hỗ trợ 

thấp hơn so với các chính sách hỗ trợ của Trung ương như: Chính sách thu hút lao 

động trẻ về làm việc tại HTX nông nghiệp, hỗ trợ đầu tư hạ tầng. 

- Các chính sách vẫn chưa hỗ trợ nhiều đối với các HTX phi nông nghiệp. 

- Chính sách thu hút người có trình độ đại học về làm việc tại HTX nông 

nghiệp chỉ áp dụng đối với HTX nông nghiệp chuyển đổi theo Luật HTX năm 

2012. Điều này cũng gây khó khăn cho các HTX kiểu mới trong việc thu hút 

nguồn nhân lực có trình độ đại học về làm việc tại HTX. 

- Việc hỗ trợ hoàn lại thuế thu nhập doanh nghiệp: Các HTX đã nộp thuế đòi 

hỏi phải xây dựng đề án là một trở ngại lớn đối với HTX, vì số tiền hỗ trợ rất ít (có 

HTX chỉ được hỗ trợ 2,6 triệu đồng) mà phải xây dựng đề án nên rất khó khăn. 

- Việc hỗ trợ đối với đội ngũ quản lý chủ chốt làm việc lâu năm trong hợp tác 

xã khi nghỉ việc: Chính sách hỗ trợ này hiện nay không còn phù hợp vì theo quy 

định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người quản lý điều hành HTX có hưởng 

tiền lương; HTX có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động là chủ 

thể thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; do đó, những đối tượng này phải 

đóng BHXH nên khi nghỉ việc sẽ được hưởng chế độ BHXH theo quy định.  

- Một số cơ chế ban hành chưa thật sự sát với yêu cầu thực tiễn, việc triển 

khai thực hiện chưa đạt hiệu quả như: Khuyến khích cán bộ quản lý, khoa học kỹ 

thuật đang công tác tại các cơ quan Nhà nước về làm việc tại các hợp tác xã theo 

yêu cầu của cơ sở; Xây dựng chương trình trợ giúp hợp tác xã phát triển sản xuất, 

kinh doanh; Khuyến khích HTX có chính sách riêng thu hút người có trình độ cao 

đẳng, đại học hoặc trên đại học và người có tay nghề cao về làm việc trong HTX. 

- Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX của tỉnh đã 

được triển khai trong suốt thời gian qua; tuy nhiên, số HTX tiếp cận và thụ hưởng 

các chính sách hỗ trợ còn hạn chế, đặc biệt là các huyện miền núi. 

- Một vài chính sách hồ sơ thủ tục còn phức tạp, gây không ít khó khăn cho 

HTX, như chính sách hỗ trợ về đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ hoàn lại thuế 

TNDN. 

- Một số HTX vẫn chưa phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ; tiến 

độ xây dựng hạ tầng của HTX còn chậm so với cam kết. 

2.2. Đối với công tác quản lý Nhà nước 

- Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết, Luật HTX năm 2012 

và chính sách về phát triển HTX ở một số địa phương chưa được quan tâm toàn 

diện, đúng mức, nên nhận thức của một bộ phận cán bộ và nhân dân về vị trí, vai 
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trò HTX kiểu mới chưa đầy đủ. 

- Quá trình thành lập, kiện toàn bộ máy và bố trí cán bộ quản lý nhà nước theo 

dõi về kinh tế tập thể, HTX còn những bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm 

vụ, việc phân công các phòng, ban theo dõi, quản lý nhà nước về HTX ở cấp huyện 

chưa rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá 

chất lượng hoạt động các HTX.   

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ HTX thời gian qua chưa nhiều, chủ yếu từ nguồn 

ngân sách tỉnh theo Nghị quyết HĐND tỉnh, nhiều địa phương chưa tích cực lồng 

ghép nguồn vốn để hỗ trợ đầu tư hạ tầng HTX. 

 - Công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động HTX 

thiếu thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc những 

vấn đề phát sinh chưa kịp thời. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX tiên 

tiến, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả chưa được chú trọng, việc giải thể 

hoặc chuyển đổi sang loại hình khác đối HTX yếu kém, ngừng hoạt động triển khai 

còn chậm. 

- Công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chuyên môn và địa 

phương, HTX thiếu chặt chẽ, dẫn đến việc đánh giá không đầy đủ, kịp thời, chưa 

phản ảnh thực chất hiệu quả hoạt động HTX. 

- Công tác tư vấn, hướng dẫn hoạt động HTX mặc dù có được quan tâm; tuy 

nhiên, hồ sơ, quy trình thủ tục còn rườm rà nên số HTX tiếp cận còn khó khăn. 

Bên cạnh đó, công tác thẩm định phương án, định hướng hoạt động HTX khi thành 

lập mới chưa chặt chẽ, một số nơi thành lập mới HTX có biểu hiện đối phó để đạt 

tiêu chí 13 trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc theo dõi các HTX sau 

khi thành lập chưa được quan tâm, dẫn đến một số HTX hoạt động không hiệu quả, 

thậm chí có HTX gần như không hoạt động. Tình trạng một số HTX nông nghiệp 

đăng ký kinh doanh nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau nhưng khi hoạt động 

HTX chủ yếu tổ chức sản xuất, kinh doanh các dịch vụ phi nông nghiệp nhằm mục 

đích hưởng cơ chế, chính sách ưu tiên cho HTX nông nghiệp vẫn chưa được kiểm 

soát chặt chẽ. 

- Công tác quản lý quỹ đất HTX chưa được chú trọng. Hiện nay, nhiều địa 

phương không nắm được số lượng HTX được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Nhiều HTX chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây khó khăn 

trong việc tiếp cận chính sách tín dụng, hỗ trợ đầu tư hạ tầng. 

2.3. Đối với HTX 

- Năng lực nội tại của HTX vẫn còn nhiều bất cập như một số HTX thiếu vốn, 

thiếu nguồn nhân lực có chất lượng cao; đội ngũ cán bộ quản lý đa số tuổi cao, còn 

nặng tư duy HTX kiểu cũ, chưa năng động với thị trường; cơ sở vật chất xuống 

cấp, công nghệ sản xuất lạc hậu. 
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- Nhiều HTX chưa thực sự phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của mình; chưa thể 

hiện đầy đủ vai trò, vị trí quan trọng của HTX trong phát triển kinh tế xã hội nói 

chung và tham gia các chương trình mục tiêu; lợi ích HTX đem lại cho thành viên 

chưa cao.  

- Công tác xác định tư cách thành viên đối với các HTX chuyển đổi từ mô 

hình HTX kiểu cũ sang kiểu mới chưa dứt khoát, vẫn còn tình trạng những thành 

viên không tham gia sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của HTX; thành viên đi khỏi 

nơi cư trú, thành viên đã chết... nhưng vẫn còn trong danh sách thành viên HTX. 

Việc phát triển thành viên mới ở các HTX này gặp khó khăn. 

- Nhiều HTX còn lúng túng trong định hướng hoạt động và đầu tư phát triển 

sản xuất kinh doanh, chưa có sản phẩm dịch vụ tốt để đáp ứng nhu cầu sản xuất 

hàng hóa; thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa HTX với thành viên nên hiệu quả hoạt 

động của các HTX chưa cao. Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm giữa nông dân - HTX - doanh nghiệp còn nhiều hạn chế.  

- Vẫn còn một số HTX tồn tại hình thức, hoạt động yếu kém, không hiệu quả, 

chưa đảm bảo theo đúng Luật HTX năm 2012.  

- Công tác phân loại, đánh giá HTX hằng năm chưa được HTX quan tâm thực 

hiện, điều này đã gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc đánh giá 

hiệu quả hoạt động của HTX. 

3. Nguyên nhân 

3.1. Nguyên nhân khách quan  

- Kinh phí hỗ trợ HTX chưa nhiều, bố trí phân tán rải rác nhiều chương trình
2
, 

giao nhiều đầu mối cơ quan thực hiện
3
; việc huy động vốn từ thành viên cũng gặp 

không ít khó khăn. 

- Khung khổ pháp luật và một số chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX 

chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, tính khả thi thấp. 

- Các thành phần kinh tế khác có sự phát triển mạnh và chuyển hướng theo xu 

thế hội nhập kinh tế quốc tế trong khi khu vực kinh tế tập thể, HTX hiện vẫn chưa 

có sự chuyển động tích cực nào. 

- Nhận thức về kinh tế tập thể, HTX của một số cán bộ, đảng viên và người 

dân có nơi, có thời điểm chưa đầy đủ. Lương và các chế độ cho cán bộ HTX còn 

thấp, một số cán bộ trẻ ngại làm việc tại HTX. Do đó, các điều kiện đảm bảo thu 

hút cán bộ trẻ có trình độ đại học về làm việc tại HTX gặp nhiều khó khăn.  

- Cơ sở hạ tầng HTX đa số xuống cấp, lạc hậu, có HTXNN chưa có trụ sở làm 

việc ổn định, phải thuê hoặc mượn tạm nơi làm việc nên khó thực hiện việc liên 

doanh liên kết, mở rộng sản xuất, không đảm bảo điều kiện tiếp cận chính sách hỗ 
                                                 
2
 Chương trình MTQG Nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu nền nông nghiệp; hỗ trợ hạ tầng theo QĐ 2261 

3
 Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh 
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trợ hạ tầng và các nguồn vốn ưu đãi, vốn vay do vướng cơ chế thế chấp và bảo 

lãnh trong việc vay vốn. 

3.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự vào cuộc, thiếu quan tâm đến 

việc tuyên truyền phổ biến chính sách hỗ trợ HTX; chưa sâu sát trong công tác 

quản lý, hỗ trợ, tạo điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng cho các HTX. 

 - Sự phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác quản lý, kiểm tra, 

hướng dẫn, rà soát biến động, theo dõi tình hình hoạt động, phân loại đánh giá chất 

lượng hoạt động các HTX thiếu chặt chẽ, nhất là cấp huyện. 

- Một số sáng lập viên thành lập mới HTX chưa nhận thức đầy đủ bản chất, 

các quy định, những ràng buộc của hoạt động HTX theo Luật. Mặt khác, có tư 

tưởng thành lập HTX để thụ hưởng nhiều cơ chế, chính sách, kinh phí hỗ trợ của 

Nhà nước mà chưa chú trọng đến việc định hướng, tổ chức các hoạt động sản xuất 

kinh doanh hiệu quả. 

- Nhiều văn bản được ban hành nhưng có sự chồng chéo giữa Trung ương và 

địa phương nên khi triển khai thực hiện gặp một số bất cập. 

- Bộ máy quản lý nhà nước về HTX ở các cấp chưa được quan tâm kiện toàn 

theo quy định của cấp trên. 

- Năng lực nội tại của một số HTX chưa thật sự vững mạnh, đội ngũ cán bộ 

tuy có sự thay đổi nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một 

số HTX chưa năng động, nhạy bén trong phát triển kinh doanh, chưa mạnh dạn 

thực hiện liên doanh liên kết, mở thêm ngành nghề mới, chất lượng các dịch vụ 

chưa cao. Chất lượng nhân lực, năng lực tài chính HTX vẫn còn hạn chế. 

- Công tác tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX triển khai chưa đồng 

đều giữa các địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện miền núi. 

- Các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển HTX ban hành chậm, hướng 

dẫn triển khai thiếu đồng bộ, nguồn lực hỗ trợ hằng năm hạn chế.  

IV. Những vấn đề đặt ra cần giải quyết 

1. Về nhận thức  

- Hệ thống chính trị: Nhiều cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức 

chưa đầy đủ, thống nhất; ý thức trách nhiệm thấp; đánh giá về kinh tế tập thể chưa 

toàn diện, chưa thấy hết vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tập thể trong phát 

triển kinh tế - xã hội. 

- Hợp tác xã: Mặc dù HTX đã chuyển đổi theo Luật HTX 2012 nhưng phương 

thức hoạt động vẫn chưa có sự thay đổi rõ nét, thiếu chủ động và còn tư tưởng 

trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước nên chưa thực sự chăm lo cho lợi ích của các 
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thành viên; đồng thời thành viên cũng chưa quan tâm đến trách nhiệm của mình 

với HTX. 

- Người dân: Mặc cảm về những hạn chế của HTX kiểu cũ vẫn còn nặng, nhiều 

người có tâm lý hoài nghi về hiệu quả của mô hình HTX kiểu mới, chưa thấy được sự 

cần thiết phải có sự liên kết trong sản xuất kinh doanh. Tập quán canh tác cũ với sản 

xuất nhỏ, manh mún vẫn tồn tại, chưa mạnh dạn thay đổi tư duy theo hướng sản xuất 

hàng hóa. Một bộ phận còn tư tưởng ỷ lại, chưa thích ứng với các quy luật của kinh tế 

thị trường. 

2. Về năng lực nội tại của HTX 

- Nguồn nhân lực: Chất lượng đội ngũ cán bộ trong các HTX rất thấp, đội ngũ 

cán bộ quản lý đa số tuổi cao. Thành viên, người lao động trong HTX có tay nghề 

thấp; cán bộ chuyên môn, kỹ thuật thiếu. 

- Vốn: HTX thiếu vốn, điều kiện để tiếp cận vốn không đảm bảo, nguồn lực 

không đáp ứng để liên kết, liên doanh với các HTX khác, với các tổ chức kinh tế 

trong các khâu của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật: Yếu kém, thiếu, lạc hậu nên năng suất 

lao động thấp, chất lượng sản phẩm không cao, sản phẩm có thương hiệu còn hạn 

chế. 

3. Về công tác quản lý 

- Cấp ủy: Về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế tập thể, HTX chưa được coi 

trọng đúng mức. 

- Chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước:  

+ Chưa làm tốt việc cung cấp thông tin, dự báo thị trường, hỗ trợ liên kết sản 

xuất; chưa quan tâm đến công tác cán bộ, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước 

về kinh tế tập thể. 

+ Công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý sai phạm trong 

hoạt động của HTX  thực hiện chưa được hiệu quả. Năng lực của cán bộ còn hạn 

chế, bộ máy quản lý kiêm nhiệm nên việc tham mưu để có giải pháp tháo gỡ khó 

khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển chưa kịp thời. 

- Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể: Việc tuyên truyền vận động các hội viên 

tham gia phát triển HTX, vận động thành lập HTX gắn với đặc thù hoạt động của 

tổ chức chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. 

- Vai trò của Liên minh HTX: Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động thành 

lập mới, hợp nhất, sáp nhập các HTX còn hạn chế. Công tác tư vấn, hỗ trợ nhằm 

giúp các HTX trong việc xây dựng phương án hoạt động, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 

vào sản xuất; phát triển các hoạt động hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế khác 

chưa thật sự hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX và đào tạo 
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nghề cho thành viên, người lao động trong các HTX còn nặng về lý thuyết nên hiệu 

quả chưa cao.  

 

PHẦN III 

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021-2025 

     

  I. Quan điểm 

 1. Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu và là chủ trương lớn, xuyên suốt 

của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi phải có sự tập trung cao, đồng bộ trong lãnh đạo, 

quản lý của cả hệ thống chính trị và thu hút sự tham gia tích cực của người dân, 

tránh áp đặt, duy ý chí, trái với các quy luật của nền kinh tế thị trường định hướng 

XHCN. 

 2. Xác định kinh tế tập thể, hợp tác xã vẫn giữ vị trí, vai trò quan trọng trong 

phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn, là phương 

thức để nông dân thoát nghèo bền vững. 

3. Chủ động khuyến khích, hỗ trợ thông qua các cơ chế chính sách để tạo điều 

kiện cho HTX phát triển phù hợp với thực tiễn của tỉnh, luôn khơi dậy ý thức tự 

lực vươn lên của HTX, không tạo ra sự trông chờ, ỷ lại nhà nước. 

4. Gắn việc củng cố, phát triển HTX kiểu mới với chương trình xây dựng nông 

thôn mới, với yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

II. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người dân về vị trí, vai 

trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong điều kiện mới, tránh tình 

trạng nhận thức không thống nhất, không đầy đủ, bị chi phối bởi định kiến về mô 

hình HTX kiểu cũ. Tập trung xây dựng và phát triển HTX kiểu mới đa dạng về 

ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn hoạt động; gắn kết chặt chẽ với các loại hình doanh 

nghiệp, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế; đảm bảo các HTX sản 

xuất kinh doanh có lợi nhuận ngày càng tăng, đáp ứng quyền và lợi ích thiết thực 

cho tất cả các thành viên tham gia. 

2. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2025 

- Thành lập mới khoảng từ 180 - 200 HTX, 05 Liên hiệp HTX. Các HTX 

thành lập mới hoạt động ổn định, hiệu quả. 

- Mỗi huyện, thị xã, thành phố xây dựng ít nhất từ 02 mô hình HTX kiểu mới 

liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị hàng hóa và hoạt động hiệu quả. 

- Doanh thu bình quân của HTX tăng khoảng 4% - 5%/năm. 



20 

 

- Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX tăng khoảng 3% - 

6%/năm. 

- Lãi bình quân của HTX tăng khoảng từ 2 - 5%/năm. 

- Có ít nhất 20% HTX ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất. 

- 100% HTX trên địa bàn các xã đạt chuẩn nông thôn mới hoạt động hiệu quả, 

đảm bảo tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; có ít nhất 50 

HTX tham gia chương trình OCOP. 

- HTX hoạt động có hiệu quả đạt khoảng 65% - 80% so với tổng số HTX trên 

địa bàn tỉnh. 

III. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu 

1. Tăng cường nâng cao nhận thức 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể đến các cấp, các ngành, các 

địa phương và tầng lớp nhân dân. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa 

phương, các cơ quan truyền thông đại chúng; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức 

tuyên truyền, thiết thực về nội dung và phù hợp đối tượng để cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ vị trí, vai trò kinh tế tập thể, HTX. Chú trọng 

phổ biến các mô hình mới, điển hình tiên tiến, hiệu quả cao để phát triển, nhân 

rộng. Đưa nội dung về kinh tế tập thể, HTX vào nghị quyết và chương trình công 

tác của các cấp để thống nhất trong chỉ đạo. 

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX ngày càng khẳng định vai trò quan trọng 

trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, nhất là trong quá trình triển 

khai xây dựng nông thôn mới hiện nay. Việc phát triển HTX cần đến rất nhiều yếu 

tố như: Cơ chế chính sách, nguồn vốn, lao động, thị trường, khoa học kỹ thuật… 

trong đó, nguồn lao động, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý giữ vai trò quan 

trọng, quyết định đến thành công trong hoạt động của HTX. Tuy nhiên hiện nay, 

đội ngũ này còn nhiều hạn chế, rất cần những giải pháp đồng bộ để nâng cao chất 

lượng. Vì vậy, cần phải có chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho 

HTX, với nhiều giải pháp mang tính chiến lược. Cụ thể: có chính sách hỗ trợ thu 

hút người có trình độ chuyên môn giỏi, đạo đức tốt về làm cán bộ chủ chốt tại các 

HTX để tham gia hoạt động quản lý, điều hành và hỗ trợ HTX phát triển. Bên cạnh 

đó, tập trung đầu tư cho công tác đào tạo trên cở sở thu hút đội ngũ giảng viên có 

chất lượng tốt, giàu kinh nghiệm thực tế; đổi mới hoạt động đào tạo chuyển từ lý 

thuyết sang thực tế tại các mô hình làm ăn có hiệu quả trên cả nước để trực tiếp 

học tập kinh nghiệm, cách làm. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tăng cường hợp 

tác, liên kết giữa doanh nghiệp với HTX để mở rộng thị trường tiêu thụ và giao 



21 

 

lưu, tìm hiểu nâng cao trình độ quản lý, quản trị HTX theo hướng hiện đại, hiệu 

quả. 

3. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của 

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát triển HTX. Kiện 

toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể theo Thông tư Liên tịch số 

21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

và Bộ Nội vụ. Thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX năm 

2012. Triển khai đầy đủ và kịp thời Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 

số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 

tập thể. 

Cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của 

mình trong chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, HTX. Kiện toàn, nâng cao năng lực 

của bộ phận tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX để đáp ứng yêu 

cầu phát triển của khu vực kinh tế này trong giai đoạn mới. Có bộ phận chuyên 

trách hoặc giao thêm nhiệm vụ cho các phòng, ban thuộc cấp mình phụ trách quản 

lý Nhà nước đối với các HTX phi nông nghiệp để có sự hỗ trợ kịp thời cho các 

HTX này phát triển. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả hoạt động 

của HTX trên địa bàn mình phụ trách; qua đó, kịp thời giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện để các HTX hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh vận 

động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới các mô hình kinh tế tập thể nhằm trợ giúp 

kinh tế hộ phát triển. Cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế tập thể, HTX bằng 

các văn bản chỉ đạo sát với thực tiễn, hiệu quả.  

Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết 

quả thực hiện Nghị quyết, Luật Hợp tác xã, các chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX. Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra 

thường xuyên, định kỳ và có chế tài nghiêm xử lý vi phạm Luật Hợp tác xã.  

4. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã 

Đối với các HTX hoạt động kém hiệu quả: Hướng dẫn Hội đồng quản trị, 

Giám đốc HTX báo cáo đánh giá hoạt động của HTX sát với tình hình thực tế; xây 

dựng lại Phương án phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với thị trường hiện nay 

và tổ chức hoạt động có hiệu quả; thường xuyên liên hệ với cơ quan, đơn vị có 

thẩm quyền để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh.  

Các HTX cần rà soát lại đội ngũ cán bộ kế toán, bộ máy quản lý của HTX để 

điều chỉnh hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng giúp Hội đồng quản trị quản lý tốt tài 
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chính trong HTX, thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, giải quyết 

tốt chế độ chính sách, tạo điều kiện cho cán bộ HTX an tâm làm việc. 

Các ngành liên quan thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của HTX như: Rà soát tình hình hoạt động của HTX, hướng dẫn các HTX 

thực hiện giải thể đối với các HTX đã ngừng hoạt động; tăng số lượng và đảm bảo 

chất lượng HTX thành lập mới hàng năm, thu hút thêm thành viên tham gia vào 

HTX; tăng số vốn điều lệ của HTX…từng bước mở rộng quy mô hoạt động của 

các HTX. 

5. Tăng cường liên doanh, liên kết giữa các HTX với các doanh nghiệp 

Tăng cường vai trò hỗ trợ của các cấp về liên kết, hợp tác cho các HTX; hỗ 

trợ cho HTX trong việc phổ biến chính sách pháp luật đối với khu vực kinh tế tập 

thể. Hình thành và phát triển các HTX sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng 

hóa nhằm phát huy vai trò của HTX trong tổ chức liên kết sản xuất với các hộ 

thành viên và bao tiêu sản phẩm hàng hóa. Chú trọng thực hiện liên doanh, liên kết 

đa dạng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các bên như liên doanh liên kết giữa các 

HTX với nhau, giữa HTX với doanh nghiệp. 

Chú trọng quan tâm từng bước hoàn thiện thị trường tiêu thụ sản phẩm ở khu 

vực nông thôn bao gồm: mạng lưới chợ nông thôn và hệ thống đại lý dịch vụ bán 

lẻ nguyên vật liệu cho sản xuất và hàng tiêu dùng. Mở rộng phát triển thị trường 

với bên ngoài trên cơ sở tìm kiếm đối tác ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm với 

các doanh nghiệp, cơ sở chế biến sản phẩm. Nâng cao trình độ dự báo nhu cầu thị 

trường để định hướng đúng loại sản phẩm hàng hóa cần sản xuất cả về số lượng và 

chất lượng. Nâng cao khả năng cạnh tranh về chất lượng và giá thành sản phẩm.  

HTX cần phát huy vai trò cầu nối kinh tế hộ với các doanh nghiệp và thị 

trường; tiếp nhận sự hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời, giúp các doanh nghiệp mở 

rộng phạm vi hoạt động phục vụ hộ nông dân trên cơ sở hai bên cùng có lợi theo 

hình thức liên kết, liên doanh, đại lý, uỷ thác cung ứng vật tư sản xuất, chuyển giao 

tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới, cung cấp thông tin và bao tiêu sản phẩm.  

6. Tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện để HTX tiếp cận vốn  

Tiếp tục tăng vốn điều lệ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh
4
; ngoài nguồn vốn 

ngân sách cấp, Quỹ huy động thêm các nguồn vốn khác, đảm bảo mức vốn hoạt 

động của Quỹ không ngừng được mở rộng để hỗ trợ kịp thời nhu cầu vốn cho các 

HTX.  

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX 

tỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế; nghiên cứu hình thức cho vay vốn lưu động 

nhằm giúp các HTX dễ dàng tiếp cận vốn vay để phát triển sản xuất. 

                                                 
4
  Vốn điều lệ của Quỹ đến năm 2020 là 89.465 triệu đồng. 
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Rà soát các quy định về chính sách hỗ trợ phát triển HTX của Trung ương, 

theo dõi ý kiến chỉ đạo và văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để tổ 

chức thực hiện, đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng HTX; đồng thời, tạo 

điều kiện cho các HTX tiếp cận hiệu quả các chính sách hỗ trợ của tỉnh và TW. 

Đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách mới cho phù hợp với xu thế phát 

triển chung và các văn bản của Trung ương. Tháo gỡ những khó khăn bên trong 

của HTX để tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển bền vững. 

7. Tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật 

tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 

Tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho các HTX tiếp cận những ứng dụng mới, công 

nghệ mới để từng bước đưa vào ứng dụng trong sản xuất kinh doanh; tổ chức các 

đợt nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về những mô hình mới áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật đã thành công để các HTX tiếp cận; tham gia các hội chợ triển 

lãm về HTX ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong tổ chức sản xuất. 

8. Xúc tiến thương mại 

Xác định việc tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại là yếu tố quan trọng 

góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, là cầu nối thúc đẩy cơ hội hợp tác 

giữa doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, phối hợp với 

các sở ngành liên quan tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại, giới thiệu HTX 

tham gia các hội chợ do các cấp tổ chức để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, sản 

phẩm và dịch vụ của HTX. 

9. Tăng cường hợp tác quốc tế 

Duy trì tốt mối quan hệ hiện có với các tổ chức quốc tế như ILO, Agriterra để 

tranh thủ nguồn lực, kiến thức và chương trình tập huấn, đào tạo về năng lực quản 

trị HTX, kinh nghiệm về xây dựng, phát triển HTX của các nước tiên tiến. Bên 

cạnh đó không ngừng mở rộng, tìm kiếm các đối tác mới để hỗ trợ cho kinh tế tập 

thể phát triển. 

 

Phần IV 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ                              

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

I. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021-2025, phân theo địa bàn như sau: 

- Các huyện miền núi, gồm: Bắc Trà My, Nam Trà My, Nam Giang, Tây 

Giang, Đông Giang, Phước Sơn;  

- Các huyện miền núi thấp, gồm: Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn;  
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- Các huyện đồng bằng, gồm: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế 

Sơn, Thăng Bình, Đại Lộc, Núi Thành, Phú Ninh. 

II. Đối tượng áp dụng 

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (nếu không có quy định riêng, sau đây gọi 

chung là hợp tác xã, viết tắt là HTX) đáp ứng các tiêu chí của từng nội dung hỗ trợ 

được quy định; 

- Thành viên, người lao động đang làm việc tại HTX; 

- Thành viên, sáng lập viên, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập và 

tham gia HTX; 

- Công chức, viên chức quản lý nhà nước về KTTT và các tổ chức, cá nhân 

liên quan trực tiếp đến phát triển KTTT. 

III. Điều kiện hỗ trợ chung 

- HTX tổ chức hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012; 

- HTX chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; phân loại, đánh giá HTX 

theo quy định của pháp luật; 

- Có nhu cầu được hỗ trợ, đáp ứng các tiêu chí của từng nội dung hỗ trợ được 

quy định trong Đề án. 

IV. Nguyên tắc áp dụng và phương thức hỗ trợ 

1. Nguyên tắc áp dụng 

Ngoài các nội dung được hỗ trợ theo quy định này, các HTX nếu đảm bảo đủ 

điều kiện vẫn được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật. Nếu 

tại một thời điểm, với cùng một nội dung nhưng chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác 

nhau, HTX được lựa chọn áp dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ có lợi nhất. 

2. Phương thức hỗ trợ: Mỗi chính sách được quy định hình thức hỗ trợ phù 

hợp. 

V. Thực hiện các nội dung được hỗ trợ từ ngân sách trung ương 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025, gồm các nội dung và quy định như sau:  

1. Nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT 

a/ Đào tạo đối với công chức, viên chức của cơ quan quản lý nhà nước về 

KTTT, Liên minh HTX tỉnh, các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, 

giảng viên;  

b/ Bồi dưỡng đối với thành viên, người lao động của tổ chức KTTT, công 

chức, viên chức của cơ quan quản lý nhà nước về KTTT; Liên minh HTX tỉnh, các 

hiệp hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, giảng viên. 
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2. Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu, tuyên truyền, hỗ trợ về kinh tế tập thể. 

3. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. 

4. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm 

a/ Điều kiện hỗ trợ 

- HTX căn cứ nhu cầu cần hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc 

chế biến sản phẩm có đơn đề nghị gửi cấp chính quyền địa phương nơi HTX tổ 

chức sản xuất, kinh doanh; 

- Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng của HTX phải phù hợp với nhu cầu sản xuất 

kinh doanh và dịch vụ của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm 

nghiệp. 

- Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đề nghị hỗ trợ phải thực hiện đúng các thủ tục 

theo quy định của pháp luật hiện hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- HTX đã đi vào hoạt động ổn định tối thiểu 01 năm trước thời điểm đề nghị 

hỗ trợ; 

- Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi phải có từ 20 thành viên 

trở lên; đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi thấp phải có từ 30 

thành viên trở lên; đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện đồng bằng phải có từ 

50 thành viên trở lên; 

- Mỗi hạng mục công trình chỉ được hỗ trợ 01 lần; 

- Ưu tiên xem xét hỗ trợ các HTX tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị sản 

phẩm hàng hóa; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); sản xuất sản phẩm an 

toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; Global GAP; HTX nông nghiệp chuyển đổi theo 

Luật HTX năm 2012; HTX cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho đa số 

thành viên; HTX chưa được hỗ trợ theo Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 

11/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008 của HĐND tỉnh về “đổi mới, phát triển kinh 

tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015” và Quyết 

định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020. 

b/ Nội dung hỗ trợ 

- Xây dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - 

chế biến và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng thành viên. 

- Xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, 

lâm nghiệp, diêm nghiệp (bao gồm: Cống, trạm bơm, giếng, đường ống dẫn nước, 

đập dâng, kênh, bể chứa nước, công trình trên kênh và bờ bao các loại, hệ thống 
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cấp nước đầu mối phục vụ tưới tiết kiệm; đường trục chính giao thông nội đồng, 

đường ranh cản lửa, đường lâm nghiệp). 

- Xây dựng công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản bao gồm: 

Hệ thống cấp thoát nước đầu mối (ao, bể chứa, cống, kênh, đường ống cấp, tiêu 

nước, trạm bơm), đê bao, kè, đường giao thông, công trình xử lý nước thải chung 

đối với vùng nuôi trồng thủy sản; hệ thống phao tiêu, đèn báo ranh giới khu vực 

nuôi, hệ thống neo lồng bè; nâng cấp và phát triển lồng bè nuôi trồng hải sản tập 

trung của hợp tác xã nông nghiệp trên biển. 

c/ Mức hỗ trợ 

Tổng mức hỗ trợ tối đa 3.000 triệu đồng/HTX; trong đó, nội dung hỗ trợ xây 

dựng nhà kho, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và 

mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mang lại 

lợi ích cho cộng đồng thành viên, mức hỗ trợ tối đa 600 triệu đồng/HTX. 

- Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi, mức hỗ trợ tối đa 90% 

kinh phí đầu tư của dự án;  

- Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi thấp, mức hỗ trợ tối đa 

80% kinh phí đầu tư của dự án;  

- Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện đồng bằng, mức hỗ trợ tối đa 70% 

kinh phí đầu tư của dự án. 

Căn cứ vào tính chất của dự án, mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn đề 

xuất đối ứng của hợp tác xã, vốn từ các nguồn hợp pháp khác; theo thẩm quyền, 

chính quyền cấp huyện, cấp xã căn cứ khả năng nguồn lực xem xét, quyết định 

mức hỗ trợ bổ sung cho dự án từ nguồn ngân sách địa phương nhưng tổng kinh phí 

hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho dự án không quá 100% tổng mức đầu tư. 

VI. Các chính sách hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 

1. Thành lập mới, củng cố tổ chức HTX 

a/ Đối tượng hỗ trợ 

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập HTX; 

- Các HTX sắp xếp lại từ việc hợp nhất, sáp nhập. 

b/ Điều kiện hỗ trợ 

- Có văn bản đề nghị được hỗ trợ thành lập mới HTX; tổ chức, sắp xếp lại 

hoạt động của HTX; 

- Đảm bảo các điều kiện về thành lập, hợp nhất, sáp nhập theo quy định của 

Luật Hợp tác xã và các văn bản pháp luật liên quan. 

- Các HTX có thời gian hoạt động tối thiểu 05 năm, liên hiệp HTX có thời 

gian hoạt động tối thiểu 03 năm trước khi hợp nhất, sáp nhập. 
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c/ Nội dung hỗ trợ 

- Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về HTX 

trước khi thành lập cho sáng lập viên; 

- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh; hướng dẫn 

và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của HTX cho phù 

hợp với các quy định hiện hành; 

- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng điều lệ và tổ chức hoạt động của HTX sau khi hợp 

nhất, sáp nhập. 

d/ Mức hỗ trợ: Hỗ trợ theo chi phí thực tế phát sinh (có hóa đơn, chứng từ chi 

hợp pháp, hợp lệ). 

- Thành lập mới 

+ Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi, mức hỗ trợ tối đa 30 

triệu đồng/hợp tác xã;  

+ Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi thấp, mức hỗ trợ tối đa 

25 triệu đồng/hợp tác xã;  

+ Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện đồng bằng, mức hỗ trợ tối đa 20 

triệu đồng/hợp tác xã;  

+ Đối với liên hiệp hợp tác xã, mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/liên hiệp hợp 

tác xã. 

- Hợp nhất, sáp nhập 

+ Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi, mức hỗ trợ tối đa 20 

triệu đồng/01 trường hợp;  

+ Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi thấp, mức hỗ trợ tối đa 

15 triệu đồng/01 trường hợp;  

+ Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện đồng bằng, mức hỗ trợ tối đa 10 

triệu đồng/01 trường hợp;  

+ Đối với liên hiệp hợp tác xã, mức hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/01 trường 

hợp. 

e/ Quy mô thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ thành lập mới khoảng 200 

HTX, 05 liên hiệp HTX; hợp nhất, sáp nhập khoảng 25 HTX, 02 liên hiệp HTX. 

f/ Kinh phí thực hiện 

- Thành lập mới: 6.200 triệu đồng; 

- Hợp nhất, sáp nhập: 560 triệu đồng; 

Tổng kinh phí hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức HTX giai đoạn 2021 - 

2025 khoảng 6.760 triệu đồng.  

2. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về KTTT 

a/ Đối tượng hỗ trợ 
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- Thành viên, người lao động đang làm việc tại HTX; 

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập và tham gia HTX; 

- Công chức, viên chức của cơ quan quản lý nhà nước về KTTT và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến phát triển KTTT. 

b/ Nội dung hỗ trợ: Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo, hội nghị tuyên 

truyền pháp luật, phổ biến kiến thức và kinh nghiệm về phát triển KTTT.  

c/ Kinh phí hỗ trợ: Ngân sách cấp tỉnh sẽ cấp trực tiếp kinh phí cho Liên minh 

HTX tỉnh để tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp 

luật về KTTT trong dự toán được giao hằng năm. Giai đoạn 2021 - 2025, kinh phí 

hỗ trợ khoảng 1.000 triệu đồng. 

Ngoài ra, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, tập huấn 

về phát triển KTTT trên địa bàn quản lý. 

3. Đào tạo  

a/ Đối tượng hỗ trợ: Thành viên, người lao động đang làm việc tại HTX có 

nhu cầu đào tạo đại học. 

b/ Điều kiện hỗ trợ:  

- Đang công tác và có thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo ít 

nhất 01 năm; 

- Được cơ quan, đơn vị cử đi đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ 

thuật, nghiệp vụ với chuyên ngành phù hợp vị trí công tác và nhu cầu của cơ quan, 

đơn vị; 

- Có đơn đề nghị được hỗ trợ đào tạo của cơ quan, đơn vị; 

- Không quá 50 tuổi; 

- Cam kết bằng văn bản làm việc tại HTX ít nhất gấp đôi thời gian tham gia 

khóa đào tạo sau khi tốt nghiệp, chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với 

Nhà nước trong trường hợp không thực hiện cam kết; 

- Ưu tiên xem xét các HTX chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012, HTX 

tham gia chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản xuất sản 

phẩm ứng dụng khoa học công nghệ cao; sản xuất sản phẩm sạch, an toàn theo tiêu 

chuẩn VietGAP, Global GAP,… 

c/ Nội dung hỗ trợ 

- Kinh phí mua giáo trình phục vụ khóa học (không bao gồm tài liệu tham khảo); 

- Học phí theo mức quy định của cơ sở đào tạo; 

- Chi phí ăn, ở theo thời gian thực tế tham gia khóa đào tạo; không quá 05 

năm đối với đào tạo dài hạn, 03 năm đối với đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại 

học, 02 năm đối với đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học. 
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d/ Mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh bảo đảm 100% kinh phí trả học phí, tài liệu 

học tập theo quy định của cơ sở đào tạo; hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên ít nhất 

bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/người/tháng. Một năm hỗ trợ không quá 10 

tháng đối với học tập trung và không quá 05 tháng đối với học không tập trung (hỗ 

trợ theo từng kỳ/đợt học). 

e/ Quy mô thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách tỉnh hỗ trợ khoảng 

100 thành viên, người lao động của HTX học đại học. 

f/ Kinh phí thực hiện: Kinh phí hỗ trợ cho 01 người học đại học tập trung với 

thời hạn 05 năm khoảng 364.250.000 đồng
5
. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 100 người 

học đại học tập trung với thời hạn 05 năm khoảng 36.425 triệu đồng. 

4. Thu hút lao động trẻ về làm việc tại HTX 

a/ Đối tượng hỗ trợ: Người tốt nghiệp cao đẳng, đại học và sau đại học. 

b/ Điều kiện hỗ trợ 

- Có phẩm chất, đạo đức tốt; 

- Tốt nghiệp các ngành phù hợp với ngành nghề đăng ký và nhu cầu của 

HTX; 

- Không quá 40 tuổi; 

- Cam kết bằng văn bản làm việc tại HTX ít nhất 05 năm; 

- Ưu tiên xem xét các HTX chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012, HTX 

tham gia chuỗi giá trị, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản xuất sản 

phẩm ứng dụng khoa học công nghệ cao; sản xuất sản phẩm sạch, an toàn theo tiêu 

chuẩn VietGAP, Global GAP,… 

c/ Nội dung hỗ trợ: Mỗi năm các HTX đang hoạt động được hỗ trợ để hợp 

đồng tối đa 02 người về làm việc. Trong đó, có 01 người đảm nhận công tác 

chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và 01 người đảm nhận vị trí trong Ban Giám đốc 

của HTX. 

d/ Mức hỗ trợ: Hỗ trợ mỗi tháng ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu 

vùng, thời hạn hỗ trợ không quá 36 tháng/người. 

e/ Quy mô thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025, thu hút khoảng 120 người có 

trình độ từ cao đẳng trở lên về làm việc tại các HTX. 

f/ Kinh phí thực hiện: Kinh phí hỗ trợ cho 01 người là 185.220.000 đồng
6
. 

Tổng kinh phí hỗ trợ thu hút 120 người tốt nghiệp cao đẳng trở lên về làm việc tại 

HTX là 22.227 triệu đồng. 

                                                 
5
 - Giáo trình: 2.000.000 đồng/người 

  - Học phí: 21.000.000 đồng/người/năm x 5 năm = 105.000.000 đồng (mức học phí khối kinh tế, xã hội của Đại học 

Đà Nẵng) 

  - Chi phí ăn ở: 3.430.000 đồng/người/tháng x 1,5 x 50 tháng = 257.250.000 đồng (mức lương tối thiểu vùng 3)                      

  Tổng chi phí cho 01 người = 2.000.000 đồng + 105.000.000 đồng + 257.250.000 đồng = 364.250.000 đồng 
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5. Chính sách tín dụng 

a/ Đối tượng hỗ trợ: HTX nông nghiệp có nhu cầu, có dự án vay vốn để đầu 

tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ. 

b/ Điều kiện hỗ trợ: Đã hoàn thành thủ tục vay vốn theo quy định của Nhà 

nước tại các Ngân hàng thương mại. 

c/ Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ lãi suất phần chênh lệch giữa lãi suất thực tế cho 

vay của Ngân hàng thương mại với lãi suất cho vay của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã. 

d/ Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất thực tế cho vay trong hạn 

của Ngân hàng thương mại so với lãi suất cho vay của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX 

tỉnh; hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm 

xem xét hồ sơ hỗ trợ nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/HTX. Thời gian được hỗ 

trợ lãi suất đối với HTX (tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với 

Ngân hàng thương mại) tối đa là 05 năm đối với các dự án vay đầu tư sản xuất và 

tối đa 03 năm đối với dự án vay đầu tư kinh doanh dịch vụ.  

e/ Quy mô thực hiện: Giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ lãi suất cho khoảng 35 

HTX. 

f/ Kinh phí thực hiện 

- Hạn mức vay tối đa của HTX được hỗ trợ là 02 tỷ đồng. Lãi suất cho vay 

của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX 5,13%/năm, lãi suất cho vay của Ngân hàng 

thương mại 10,5%/năm. Như vậy, hỗ trợ chênh lệch lãi suất của 01 HTX là 537 

triệu đồng
7
. 

Tổng kinh phí hỗ trợ chênh lệch lãi suất giai đoạn 2021 - 2025 của 35 HTX 

khoảng 18.795 triệu đồng.  

6. Đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật  

a/ Đối tượng hỗ trợ: Các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm 

nghiệp. 

b/ Điều kiện hỗ trợ 

- HTX căn cứ nhu cầu cần hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng hoặc 

chế biến sản phẩm có đơn đề nghị gửi cấp chính quyền địa phương nơi HTX tổ 

chức sản xuất, kinh doanh; 

- Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng của HTX phải phù hợp với nhu cầu sản xuất 

kinh doanh và dịch vụ của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm 

nghiệp. 

                                                                                                                                                             
6
 Hỗ trợ 1 người: 3.430.000 đồng/người/tháng x 1,5 x 36 tháng = 185.220.000 đồng 

7
 Hỗ trợ lãi suất chênh lệch của 1 HTX: 2.000.000.000 đồng/HTX x (10,5%/năm – 5,13%/năm) x 05 năm = 

537.000.000 đồng. 
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- Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đề nghị hỗ trợ phải thực hiện đúng các thủ tục 

theo quy định của pháp luật hiện hành và được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- HTX đã đi vào hoạt động ổn định tối thiểu 01 năm trước thời điểm đề nghị 

hỗ trợ; 

- Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi phải có từ 20 thành viên 

trở lên; đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi thấp phải có từ 30 

thành viên trở lên; đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện đồng bằng phải có từ 

50 thành viên trở lên; 

- Mỗi hạng mục công trình chỉ được hỗ trợ 01 lần; 

- Ưu tiên xem xét hỗ trợ các HTX tham gia sản xuất theo chuỗi; chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP); sản xuất sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn 

VietGAP, Global GAP,…; HTX nông nghiệp chuyển đổi theo Luật HTX năm 

2012; HTX cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho đa số thành viên; HTX 

chưa được hỗ trợ theo Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND 

ngày 30/7/2008 của HĐND tỉnh về “đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015” và Quyết định số 2261/QĐ-TTg 

ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020. 

c/ Nội dung hỗ trợ: Xây dựng nhà kho, trụ sở làm việc, sân phơi, cửa hàng vật 

tư nông nghiệp, xưởng phân loại và đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến và 

mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 

d/ Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ tối đa 600 triệu đồng/HTX, trong đó: 

- Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi, mức hỗ trợ tối đa 90% 

kinh phí đầu tư của dự án;  

- Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện miền núi thấp, mức hỗ trợ tối đa 

80% kinh phí đầu tư của dự án;  

- Đối với các HTX thuộc địa bàn các huyện đồng bằng, mức hỗ trợ tối đa 70% 

kinh phí đầu tư của dự án. 

Căn cứ vào tính chất của dự án, mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, vốn đề xuất 

đối ứng của hợp tác xã, vốn từ các nguồn hợp pháp khác; theo thẩm quyền, chính 

quyền cấp huyện, cấp xã căn cứ khả năng nguồn lực xem xét, quyết định mức hỗ 

trợ bổ sung cho dự án từ nguồn ngân sách địa phương nhưng tổng kinh phí hỗ trợ 

từ ngân sách Nhà nước cho dự án không quá 100% tổng mức đầu tư. 

e/ Kinh phí thực hiện: Dự kiến giai đoạn 2021 - 2025 ngân sách tỉnh bố trí 

khoảng 36.000 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho 60 HTX.  

7. Ứng dụng công nghệ thông tin 

a/ Đối tượng hỗ trợ: Các HTX đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. 
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b/ Điều kiện hỗ trợ: HTX đã đi vào hoạt động trước thời điểm đề nghị hỗ trợ. 

c/ Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ mỗi HTX xây dựng 01 phần mềm quản trị hoạt 

động HTX. 

d/ Mức hỗ trợ: Tối đa 05 triệu đồng/HTX. 

e/ Quy mô thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ khoảng 250 HTX áp dụng 

phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 

f/ Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí hỗ trợ cho 250 HTX áp dụng phần mềm 

theo dõi, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh là 1.250 triệu đồng. 

8. HTX khởi nghiệp 

a/ Đối tượng hỗ trợ: HTX do những người tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên sáng 

lập hoặc đồng sáng lập ra HTX và giữ vị trí lãnh đạo, quản lý HTX. 

b/ Điều kiện hỗ trợ:  

- Các thành viên sáng lập, giữ vị trí lãnh đạo, quản lý HTX không quá 40 tuổi 

và lần đầu tham gia hình thành tổ chức để hoạt động kinh tế. 

- Hoạt động của HTX có tác động trực tiếp vào việc hỗ trợ phát triển sản 

phẩm địa phương, giải quyết việc làm cho hơn 10 lao động; 

- Ưu tiên HTX có tham gia chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, sản xuất sản 

phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. 

c/ Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất thiết yếu, máy móc, trang 

thiết bị ban đầu để phục vụ hoạt động của HTX.  

d/ Mức hỗ trợ: Tối đa 70% kinh phí thực hiện nhưng không quá 200 triệu 

đồng/HTX. 

e/ Quy mô thực hiện: Giai đoạn 2021 - 2025 hỗ trợ khoảng 50 HTX. 

f/ Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí hỗ trợ cho 50 HTX với số tiền 10.000 

triệu đồng. 

9. Các chính sách khác: Thực hiện theo các Nghị quyết, Quyết định đã được 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành và các quy định của pháp luật liên quan. Trong 

đó: 

9.1. Về đất đai: Thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, hỗ trợ tích tụ, tập trung 

đất đai theo quy định của Luật Đất đai, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 

của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam và các văn bản pháp luật liên quan. 
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9.2. Xúc tiến thương mại và khuyến công: Thực hiện theo Quyết định số 

11/2015/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực 

hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 

15/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 ban hành quy định về quy chế quản lý kinh 

phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

9.3. Khoa học công nghệ: Thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định một số cơ chế, chính 

sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2019-2025; các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam số 

2868/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 

triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2019-2025. 

9.4. Về khuyến khích HTX phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: Thực hiện hỗ trợ theo Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết 

số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết 

định số 291/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

9.5. Về khuyến khích HTX đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: Thực hiện 

hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

9.6. Về chương trình Mỗi xã một sản phẩm: Thực hiện theo Nghị quyết số 

07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết định 

số 524/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

VII. Nguồn kinh phí  

- Giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách tỉnh bố trí khoảng 133.000 triệu đồng để 

thực hiện các chính sách của tỉnh; trong đó: 46.000 triệu đồng vốn đầu tư phát triển 



34 

 

và 87.000 triệu đồng vốn sự nghiệp (Chi tiết tại phụ lục 2). 

- Huy động nguồn vốn từ các HTX, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp 

pháp khác để thực hiện các hoạt động hỗ trợ. 

VIII. Hiệu quả của chính sách sau khi ban hành 

1. Về kinh tế 

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HTX, THT. 

- Góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho thành viên 

HTX, THT. 

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng kinh tế của địa phương và của 

tỉnh. 

2. Về chính trị, văn hóa, xã hội 

- Cải thiện công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách giữa 

giàu - nghèo, đô thị - nông thôn, đồng bằng - miền núi. 

- Phát huy các giá trị của HTX như: dân chủ, trung thực, đoàn kết, giúp đỡ lẫn 

nhau, khuyến khích tinh thần tương thân, tương ái. 

- Nâng cao vị thế xã hội của người lao động. 

- Góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

 

PHẦN V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Là cơ quan giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về KTTT trên địa bàn, chủ 

trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện 

xây dựng kế hoạch phát triển KTTT hằng năm; 

- Chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành liên quan tổng hợp 

nhu cầu, lập kế hoạch, tham mưu phân bổ và hướng dẫn triển khai thực hiện kinh 

phí đầu tư; 

- Chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành liên quan hướng 

dẫn thực hiện các chính sách đối với tổ chức KTTT theo đúng quy định; đồng thời tổ 

chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án và báo cáo UBND tỉnh về 

kết quả triển khai thực hiện; 

- Hằng năm, căn cứ nhu cầu của các đơn vị, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí thực 

hiện Đề án. 

 



35 

 

2. Sở Tài chính 

- Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành liên quan tổng hợp, lập kế 

hoạch, tham mưu phân bổ và hướng dẫn triển khai thực hiện kinh phí sự nghiệp; 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh 

phí thực hiện Đề án; 

- Hướng dẫn các HTX thực hiện đúng các quy định về tài chính, kế toán.  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ với các nội dung của Đề án 

theo lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính tổng hợp; hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách phát triển HTX và 

nguồn lực được phân bổ trong lĩnh vực nông nghiệp; 

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về phát triển 

HTX, THT lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ cho các chức danh, thành viên, người lao động trong HTX 

lĩnh vực nông nghiệp; 

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án, tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành, gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối với Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành liên quan tổng hợp nhu 

cầu, tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ 

để hỗ trợ cho HTX theo lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành; 

- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách phát triển HTX và nguồn lực 

được phân bổ trong lĩnh vực khoa học công nghệ; 

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án, tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành, gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

5. Sở Công thương 

- Chủ trì, phối với Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục liên quan đến hỗ trợ kinh 

phí hoạt động khuyến công cho HTX, THT trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chương trình khuyến công đến các HTX, 

THT; tư vấn, hướng dẫn các HTX, THT thực hiện các chính sách hỗ trợ xúc tiến thương 

mại, mở rộng thị trường; giới thiệu và quảng bá sản phẩm. 

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án, tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực ngành quản lý, gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 
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6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, giải 

quyết việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

HTX và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các HTX trong lĩnh vực đất đai, môi 

trường; 

- Xây dựng kế hoạch phát triển HTX dịch vụ môi trường; phối hợp với Liên 

minh HTX tỉnh xây dựng và nhân rộng các HTX dịch vụ môi trường.  

7. Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

củng cố các HTX hiện có đảm bảo hoạt động đúng quy định, vận động thành lập 

mới các HTX trong lĩnh vực ngành quản lý. Thông qua các chương trình, mục tiêu 

do sở ngành quản lý, hỗ trợ và tạo điều kiện cho HTX thuộc ngành mình phát triển.  

8. Sở Nội Vụ 

Tham mưu cho UBND tỉnh về công tác cán bộ, củng cố và kiện toàn bộ máy 

quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể ở các cấp theo quy định của pháp luật. 

9. Sở Thông tin và Truyền thông 

Hướng dẫn các HTX, THT ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước, hướng dẫn và kiểm tra các 

hoạt động về thông tin, truyền thông của các HTX, THT trên địa bàn theo quy định 

của pháp luật. 

Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền 

kiến thức liên quan đến kinh tế tập thể, HTX trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, 

người dân về kinh tế tập thể, HTX. 

10. Liên minh HTX tỉnh  

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu 

rộng các nội dung của Đề án;  

- Phối hợp với các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tổng hợp nhu cầu hỗ trợ HTX, THT theo các nội dung của Đề án; hướng dẫn tổ 

chức thực hiện các chính sách phát triển HTX, THT theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao; 

- Chủ trì, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thành viên HTX và 

thực hiện một số chính sách hỗ trợ theo quy định trong phạm vi chức năng, nhiệm 

vụ được giao; 

- Hằng năm, chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây 

dựng kế hoạch hỗ trợ HTX theo các nội dung của Đề án; 
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- Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về tư vấn phát triển, hỗ trợ HTX, THT 

trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; đặc biệt, chú trọng đến những HTX 

hoạt động yếu kém. Trong những trường hợp cần thiết, có thể thuê các chuyên gia 

về lĩnh vực KTTT để tư vấn, hỗ trợ. 

- Mở rộng quan hệ đối ngoại để tranh thủ về vốn, thị trường xuất khẩu, 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm cho HTX, THT;  

- Triển khai hỗ trợ tín dụng HTX thông qua Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo 

quy định. 

11. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam 

- Chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc 

các quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, 

nông thôn và các nguồn vốn vay khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX, 

THT tiếp cận các nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát 

triển KTTT trên địa bàn tỉnh; 

- Hướng dẫn việc thành lập, kiểm tra, giám sát hoạt động của các Quỹ tín 

dụng nhân dân.  

12. Tỉnh đoàn 

- Tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh tích cực tham 

gia các hoạt động phát triển kinh tế gia đình, sáng tạo trong lao động sản xuất và 

liên kết thành lập các mô hình THT, HTX thanh niên khởi nghiệp, nhằm tạo việc 

làm, tăng thu nhập cho các đoàn viên, góp phần cổ vũ phong trào lập nghiệp; đồng 

thời có những đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa 

phương; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp 

tác, HTX của thanh niên khởi nghiệp về tiếp cận các nguồn lực, cung cấp thông tin 

về sản phẩm, thị trường, hợp tác, liên kết..., hướng dẫn các tổ chức kinh tế này sử 

dụng đúng mục đích, hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ. 

13. U  ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị- xã hội 

và các tổ chức hội của tỉnh: Thực hiện công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động 

các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, phát triển HTX trong giai 

đoạn mới. 

14. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn, lập dự toán kinh phí 

thực hiện Đề án hàng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp; 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX; chỉ đạo xây 

dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hằng năm ở từng địa phương; 
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- Phối hợp với các sở, ngành, Liên minh HTX tỉnh để hỗ trợ HTX, THT phát 

triển; tập trung củng cố và thành lập mới HTX, THT tại địa phương theo nội dung 

Đề án; 

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tạo điều kiện HTX tham gia các chương 

trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa bàn và quản lý, vận hành sau khi công 

trình hoàn thành; 

- Đưa các chỉ tiêu phát triển HTX kiểu mới vào kế hoạch phát triển KT-XH 

hàng năm cho từng xã, phường, thị trấn nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý 

chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương đối với HTX; 

- Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển HTX kiểu mới gắn 

với Chương trình xây dựng nông thôn mới. 
 

PHẦN VI 

KIẾN NGHỊ 
 

Kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết 

quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021 - 2025 và bố trí vốn ngân sách tỉnh để tổ chức thực hiện./. 
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1 Tổng số hợp tác xã HTX                  173 421

Trong đó:

Số hợp tác xã thành lập mới HTX                    11 59

Số hợp tác xã đang hoạt động HTX                  155 414

Số hợp tác xã ngừng hoạt động HTX                     -   7

Số hợp tác xã giải thể HTX                     -   

2 Tổng số thành viên hợp tác xã Người           153.180 229.256        

3
Tổng số lao động thường xuyên trong hợp 

tác xã
Người                  684 3175

4
Tổng vốn hoạt động và giá trị tài sản của

HTX
Tr đồng        1.208.250 1.892.874

5 Doanh thu bình quân một hợp tác xã Tr đồng/năm               1.103 2750

6 Lãi bình quân một hợp tác xã Tr đồng/năm                  465 550

7
Thu nhập bình quân của lao động thường 

xuyên trong hợp tác xã
Tr đồng/năm                    35 48

(Kèm theo Đề án Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2021-2025)

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TÍNH ĐẾN THÁNG 31/12/2020                 

                                                                      Phụ lục I 

Năm 2020Năm 2015Đơn vị tínhChỉ tiêuSTT



421



Ghi chú



STT Năm

Dự kiến tổng 

kinh phí giai 

đoạn 2021-2025

Tuyên 

truyền
Đào tạo 

Thu hút lao 

động trẻ về 

làm việc tại 

HTX     

Chính sách tín 

dụng       

Thành lập mới, 

củng cố tổ 

chức HTX        

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin 

Đầu tư kết 

cấu hạ tầng kỹ 

thuật 

HTX khởi 

nghiệp 

1.500 36.425 22.227 18.795 6.760 1.250 36.000 10.000

1 Năm 2021 26.591,4 300 7.285 4.445,4 3.759 1.352 250 7.200 2.000

2 Năm 2022 26.591,4 300 7.285 4.445,4 3.759 1.352 250 7.200 2.000

3 Năm 2023 26591,4 300 7.285 4.445,4 3.759 1.352 250 7.200 2.000

4 Năm 2024 26591,4 300 7.285 4.445,4 3.759 1.352 250 7.200 2.000

5 Năm 2025 26591,4 300 7.285 4.445,4 3.759 1.352 250 7.200 2.000

Phụ lục II

(Kèm theo Đề án Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025)

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

Nguồn vốn sự nghiệp Nguồn vốn ĐTPT

Tổng cộng 132.957




