
  

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX,  

10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 đối với lĩnh vực Công thương  

phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

                          Bộ Công thương 

 

I. Tổng quan hiện trạng HTX ngành Công Thương 

1. Tình hình phát triển KTTT, HTX công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp 

Đến năm 2020, cả nước có 2.474 HTX công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp (CN-TTCN), tăng 12% so với năm 2019, được tập trung chủ yếu vào 

các ngành nghề như: chế biến nông, lâm, thủy sản; gốm, gỗ mỹ nghệ; mây 

tre lá đan lát; dệt, may, thêu; cơ khí, chế tạo; sản xuất hàng tiêu dùng... 

Trong đó, vùng Trung du miền núi phía Bắc có 654 HTX, chiếm 29,62%; 

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, với 594 HTX, chiếm 25,45%, vùng 

Đồng bằng sông Hồng, với 562 HTX, chiếm 25,45%. 

Các HTX CN-TTCN tương đối đa dạng về ngành nghề nhưng chủ yếu 

có quy mô nhỏ, thành viên ít, góp vốn không đầy đủ, sản phẩm sản xuất ra 

chưa tiếp cận được với các đơn hàng lớn. Phần lớn các HTX vẫn duy trì hoạt 

động và đạt kết quả khá. Các HTX sản xuất hàng thủ công truyền thống 

trong các làng nghề CN-TTCN tiếp tục được khôi phục và phát triển, hoạt 

động hiệu quả hơn, một số sản phẩm đã tiếp cận được thị trường trong và 

ngoài nước, giải quyết việc làm cho thành viên và tăng thu nhập cho người 

lao động. 

Trong những năm gần đây, các HTX CN-TTCN đã chú trọng huy 

động nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, trang 

thiết bị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến mẫu mã, hoàn thiện tổ chức sản 

xuất và quản lý. Nhiều HTX đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 



  

tiêu chuẩn ISO, xây dựng và quảng bá thương hiệu để chiếm lĩnh thị trường 

trong nước và xuât khẩu. 

2. Đối với lĩnh vực thương mại (HTX chợ) 

Đến năm 2020 trên địa bàn cả nước có 416 HTX quản lý chợ, chiếm 

4,8% tổng số chợ của cả nước, số lượng HTX quản lý chợ tăng bình quân 

28,7%/năm trong giai đoạn 2011-2020. 

Việc chuyển đổi mô hình từ Ban quản lý, tổ quản lý sang mô hình 

HTX quản lý chợ đã được thực hiện ở 40/63 tỉnh, thành phố (chiếm 63,5%). 

Chuyển đổi từ mô hình Ban quản lý chợ sang mô hình HTX quản lý chợ đã 

từng bước mang lại hiệu quả, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, phù hợp 

với chủ trương xã hội hóa đầu tư, khai thác và quản lý chợ của Chính phủ, 

tạo điều kiện để các chợ truyền thống từng bước nâng cao văn minh thương 

mại. 

Thực tế, mô hình HTX chợ hiện nay chưa hoạt động đúng theo bản 

chất Luật HTX, hoạt động giống với doanh nghiệp hơn, chưa thực hiện cung 

ứng dịch vụ cho xã viên hoặc thành viên của HTX không đồng thời là hộ 

kinh doanh tại chợ. Công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ mới tập trung 

tại khu vực đông dân cư, vị trí đất có lợi thế kinh doanh. Việc hài hòa lợi ích 

của thương nhân kinh doanh trong chợ trước và sau chuyển đổi vị trí kinh 

doanh, giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ còn khó khăn, nếu tính đúng, 

tính đủ các yếu tố cấu thành giá thì giá dịch vụ diện tích bán hàng tại chợ sẽ 

khó hấp dẫn các hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, có tình trạng HTX chỉ quan 

tâm đến việc bán kiot mặt đường xung quanh chợ mà không quan tâm đến 

nhà lồng chợ bên trong. 

II. Về hỗ trợ phát triển HTX 

1. Chương trình khuyến công 



  

Giai đoạn 2010-2020, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 

cho các HTX gần 20 tỷ đồng, bao gồm: hỗ trợ đào tạo nghề cho gần 2000 

lao động nông thôn với số lao động có việc làm sau đào tạo đạt trên 90%; hỗ 

trợ gần 100 lượt HTX xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng 

máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản 

phấm; hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn cho trên 200 lượt HTX tham 

gia hội chợ trong nước và hội chợ nước ngoài; hỗ trợ các chủ HTX tham gia 

các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý HTX, tham gia các Hội thảo 

chuyên đề về cách thức phát triển sản phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì sản 

phẩm tăng sức hút trên thị trường. 

2. Đối với hoạt động xúc tiến thương mại 

a) Đối với hoạt động XTTM hỗ trợ phát triển thị trường xuất 

khẩu: 

Chương trình cấp quốc gia về XTTM đã hỗ trợ nguồn kinh phí hàng 

năm cho Liên minh HTX Việt Nam triển khai hoạt động XTTM hỗ trợ các 

HTX, doanh nghiệp, ngành hàng phát triển thị trường tiêu thụ, quảng bá sản 

phẩm, thương hiệu đến người tiêu dùng ở cả thị trường trong nước và quốc 

tế. Trung bình trong các năm qua, Liên minh HTX được giao làm đơn vị chủ 

trì thực hiện 22 đề án trong khuôn khổ Chương trình, với kinh phí hỗ trợ 

khoảng 2 tỷ đồng/năm, hỗ trợ hàng nghìn lượt HTX trên cả nước tham gia 

các hội chợ, triển lãm thương mại quốc tế trong nước và tại một số thị 

trường mục tiêu như Ý, Đức...; tham gia các khóa đào tạo tập huấn kỹ năng 

kinh doanh và tiếp cận thị trường trong nước cho các HTX trên địa bàn cả 

nước. 

Chương trình đã góp phần hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp củng cố và 

phát triển thị trường xuất khẩu trọng điểm, khai thác thị trường xuất khẩu 

tiềm năng, duy trì và phát triển thị trường nội địa. Thông qua Chương trình, 



  

các HTX, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội học hỏi kinh nghiệm, năm bắt 

nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng để có cơ sở xây dựng định hướng 

chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ 

động nắm bắt các cơ hội phát triển thị trường từ các hiệp định thương mại tự 

do (FTA) mang lại. 

Bộ Công Thương đã hướng dẫn Liên minh HTX Việt Nam xây dựng 

các đề án XTTM phù hợp với năng lực tham gia và nhu cầu của HTX, hỗ trợ 

HTX quảng bá sản phẩm, kết nối khách hàng tại các hội chợ triển lãm quốc 

tế trong nước vả nước ngoài; đồng thời, triển khai các hoạt động nâng cao 

năng lực cho HTX trong phát triển sản phẩm và kỹ năng tham gia hoạt động 

XTTM hiệu quả. 

Trong các hoạt động XTTM do Bộ Công Thương triển khai cũng như 

các địa phương, hiệp hội ngành hàng khác thực hiện, Bộ Công Thương đều 

hướng dẫn và khuyến khích các HTX đăng ký tham gia, đặc biệt là các hoạt 

động phù hợp với khả năng tham gia của nhiều HTX như giao thương trực 

tuyến, đón các nhà nhập khẩu vào Việt Nam mua hàng, kết nối giữa nhà 

cung ứng với nhà phân phối trong nước và nhà xuất khẩu. 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Công 

Thương đã nỗ lực tìm giải pháp và nhanh chóng chuyển đổi cách thức triển 

khai hoạt động XTTM, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

XTTM để hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp duy trì sự kết nối với thị trường 

xuất khẩu truyền thống (Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) cũng 

như mở rộng tiếp cận các đối tác ở khu vực thị trường mới, tiềm năng như 

Đông Âu, Châu Phi, Trung Đông, Tây Nam Á, Mercosur... 

b) Hoạt động XTTM phát triển thị trường trong nước: 

Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ ngành và địa phương tổ 

chức nhiều hoạt động XTTM liên kểt vùng, các chương trình đưa hàng Việt 



  

về nông thôn, biên giới, miền núi và hải đảo, góp phần thúc đẩy thương mại, 

tạo lập kênh phân phối cung cấp sản phẩm thiết yếu cho người dân, đồng 

thời góp phần đưa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển 

sản xuất của các doanh nghiệp, HTX trong nước, tạo dựng thị trường vững 

chắc hơn cho hàng Việt tại thị trường nội địa. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của nhiều HTX trên cả nước, Bộ Công Thương đã tích cực phối 

hợp với các địa phương có sản lượng nông sản lớn tới vụ thu hoạch tập trung 

trong việc xúc tiến tiêu thụ sản phẩm có thế mạnh của địa phương tại thị 

trường trong nước thông qua các hoạt động quảng bá, kích cầu tiêu dùng, tổ 

chức kết nối giữa nhà cung ứng địa phương với các hệ thống phân phối, 

doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp chế biến..., hỗ trợ địa phương quảng 

bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử lớn như 

Shopee, Sendo, Lazada, Tiki... 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những kết quả đã đạt được 

Các HTX CN-TTCN cơ bản đã thể hiện bản chất, nguyên tắc và giá trị 

của HTX. Quá trình thành lập theo đúng trình tự của Luật HTX và các Nghị 

định hướng dẫn của Chính phủ. Quan hệ giữa HTX và thành viên thể hiện 

được quan hệ bình đẳng, hợp tác, trên cơ sở thoả thuận, tự nguyện, cùng có 

lợi và cùng chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh. 

Một số HTX CN-TTCN đã liên doanh, liên kết với nhau và liên kết 

với các doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh để hỗ trợ, thúc đẩy nhau phát triển, 

góp phần không nhỏ tạo ra giá trị sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định và 

nâng cao đời sống cho thành viên và người lao động, đảm bảo cung ứng vật 

tư, hàng hóa, kỹ thuật, mẫu mã, thị trường,... nâng cao hiệu quả hoạt động 



  

sản xuất kinh doanh. Các HTX hoạt động ngày càng năng động hơn và thích 

ứng dần với những thay đối của thị trường, mở rộng lĩnh vực hoạt động sản 

xuất, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế khu vực nông thôn. 

Sự phát triển của các HTX thương mại, chủ yếu là các HTX chợ thời 

gian qua đã góp phần không nhỏ trong thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trên thị 

trường trong nước, nhất là hàng hóa nông sản của bà con tại vùng nông thôn, 

miền núi. 

Các hoạt động xúc tiến thương mại cho các HTX thời gian qua đã 

giúp tiêu thụ nông sản cho bà con ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. 

2. Một số tồn tại, hạn chế 

a) Về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX: 

- Một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập 

thể, HTX CN-TTCN triển khai thực hiện còn chậm và chưa hiệu quả. Nguồn 

lực phân bổ còn hạn chế, việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để sản 

xuất, kinh doanh của các HTX còn khó khăn. Công tác thu thập số liệu về 

phát triển kinh tế tập thể và HTX còn khó khăn, ảnh hưởng đến công tác 

quản lý nhà nước, từ đó ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ chế chính sách hỗ 

trợ cho phát triển KTTT, HTX. 

- Chưa có quy định cụ thể về quy chế phối hợp về quản lý nhà nước 

đối với HTX giữa các ngành, địa phương nên công tác quản lý và tuyên 

truyền kiến thức về HTX còn hạn chế, dẫn đến hiện tượng hiểu sai, vận dụng 

chệch, hạn chế tiềm năng phát triển HTX. 

- Chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các HTX tập trung chủ yếu 

cho lĩnh vực nông nghiệp, trong khi HTX trong các lĩnh vực khác cũng gặp 

rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và nhất là trong việc chuyển 

đổi theo Luật HTX 2012. Các chính sách hỗ trợ HTX nói chung tuy đã có 

nhưng chưa đủ mạnh, thiếu những cơ chế, chính sách mang tính đột phá để 



  

hỗ trợ mạnh mẽ và thiết thực cho HTX. Thủ tục rườm rà và thiếu nguồn lực 

về cả tài chính và con người để hỗ trợ HTX nên chính sách không đi vào 

thực tiễn. 

b) Về tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển KTTT, HTX: 

- Công tác phối hợp trong việc thực hiện báo cáo thống kê giữa các 

Bộ, ngành Trung ương và địa phương chưa thực hiện tốt nên rất khó khăn 

trong việc tổng hợp số liệu báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu và phục vụ cho 

công tác xây dựng chính sách đối với HTX. 

- Việc phổ biến, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới làm ăn hiệu quả ít 

được quan tâm và triển khai rộng rãi làm cho người dân chưa thực sự tin 

tưởng vào các lợi ích về kinh tế-xã hội do HTX mang lại. 

- Chính quyền địa phương nhiều nơi vẫn chưa thấy rõ vai trò và sự 

đóng góp của HTX trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn 

với xây dựng nông thôn mới. Một số địa phương chính quyền xã can thiệp 

quá sâu vào hoạt động của HTX, ảnh hưởng đến việc tự chủ và hiệu quả 

kinh doanh của HTX. 

- Tổ chức và hoạt động của một sổ HTX chưa đúng bản chất theo quy 

định của Luật HTX, việc chuyển đổi trong một sổ HTX còn mang tính hình 

thức, quyền lợi, nghĩa vụ của các thành viên chưa được rõ ràng. Nhiều người 

trong Ban quản trị HTX chưa qua đào tạo nghiệp vụ chuyên môn về thương 

mại và kỹ năng quản lý, do đó quá trình điều hành kinh doanh của HTX còn 

lúng túng và kém hiệu quả. 

- Đa số các HTX có vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất 

nhỏ, sức cạnh tranh kém; thành viên chưa thấy vai trò, trách nhiệm của mình 

đối với các hoạt động và sự sống còn của HTX; HTX chưa thể hiện được vai 

trò kết nối giữa các thành viên với thị trường, sự gắn kết lợi ích giữa HTX 



  

chưa mang tinh thần hợp tác; lợi ích kinh tế trực tiếp do HTX mang lại cho 

thành viên chưa nhiều. 

 - Trình độ nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý HTX 

chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu trong phát triển kinh tế-xã hội 

trong thời kỳ hội nhập kinh tế. 

- Số lượng các HTX thực hiện liên kết được với doanh nghiệp để tiêu 

thụ sản phẩm còn hạn chế, số lượng các HTX CN-TTCN tăng nhưng hiệu 

quả hoạt động chưa cao. Số lượng HTX xây dựng được thương hiệu sản 

phẩm chưa nhiều, giá trị xuất khẩu và cạnh tranh trên thị trường còn hạn 

chế; năng lực nội tại của HTX yếu, còn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của 

Nhà nước. 

- Các tổ hợp tác, HTX đã tiếp cận và tham gia các hoạt động XTTM 

được hỗ trợ từ Chương trình cấp quốc gia về XTTM, tuy nhiên số lượng còn 

hạn chế, tập trung chủ yếu vào các hoạt động XTTM tại địa phương và một 

số ít đề án hội chợ triển lãm tại nước ngoài. 

- Quá trình chuyển đổi sang mô hình HTX kinh doanh và quản lý chợ 

đạt kết quả chưa cao và không đồng đều tại các địa phương, đa số hoạt động 

tập trung ở địa bàn thành thị, tại địa bàn nông thôn, miền núi quá trình phát 

triển và chuyển đổi HTX chợ gặp nhiều khó khăn. 

IV. Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX ngành Công thương 

1. Giải pháp chung 

 Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập 

thể, HTX. 

 Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về 

phát triển kinh tế tập thể, HTX và pháp luật có liên quan (đất đai, thuế, tín 

dụng...). Ban hành hệ thống pháp luật bảo đảm tính cạnh tranh công bằng 

giữa mô hình HTX với các hình thức tổ chức kinh tế khác trong nền kinh tế, 



  

chú trọng đề cao vai trò của HTX trong việc hình thành và triển khai chính 

sách. 

 Xem xét miễn, giảm thuế để trợ lực cho HTX ngành Công Thương 

vượt qua khó khăn, tái đầu tư sản xuất trước ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19. Cân đối và bố trí nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu 

đãi của Nhà nước với kinh tế tập thể, HTX phù hợp với khả năng cân đối 

của ngân sách nhà nước và điều kiện cụ thể của đất nước. Chú trọng những 

cơ chế, chính sách dành cho HTX phi nông nghiệp, trong đó có HTX ngành 

Công thương. 

 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX, gắn liền 

với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong 

phát triển kinh tế tập thể, HTX. 

 Xây dựng, triển khai một số chương trình, đề án điển hình hỗ trợ phát 

triển kinh tế tập thể, HTX, như: 

+ Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-

2025; đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại 

các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”; 

+ Đề án “Xây dựng phát triển HTX nông nghiệp giai đoạn 2021-

2030”; đề án “Hỗ trợ HTX phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao 

động nữ giai đoạn 2021-2030”, các chương trình hỗ trợ HTX chuyển đổi số, 

hỗ trợ nhà bảo quản, ... 

Khuyến khích thành lập các HTX CN-TTCN với vai trò làm vệ tinh 

cho các nhà máy chế biến công nghiệp và liên kết với sản xuất nông nghiệp 

ở các vùng nguyên liệu tạo thành vòng khép kín; quan tâm phát triển các 

ngành nghề truyền thống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số nhằm thu hút nhiều lao động trong vùng nông thôn, góp phần nâng cao 

đời sống cho lao động, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong khu vực 



  

vùng sâu, vùng xa, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn. 

Đối với các địa phương, cần xem xét ưu tiên bổ trí đất đai, hạ tầng 

cụm công nghiệp có sẵn để HTX vừa sản xuất tập trung, vừa đảm bảo môi 

trường. 

2. Đối với các HTX ngành Công thương 

- Chủ động đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tiếp cận khai thác thị 

trường mới, khơi dậy nguồn lực trong xã viên, xây dựng chiến lược sản xuất 

kinh doanh dài hơi và có những phương án sản xuất kinh doanh tối ưu trong 

từng giai đoạn nhằm khai thác có hiệu quả nguồn vốn ưu đãi của Trung 

ương và địa phương để tập trung phát triển ổn định, vững chắc trong xu thế 

hội nhập. 

- Huy động các nguồn lực đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới 

công nghệ, trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hoàn thiện tổ chức sản 

xuất, quản lý. Xây dựng và quảng bá thương hiệu để chiếm lĩnh thị trường 

trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, mở rộng quy mô sản xuất đi đôi với 

việc tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

- Chú trọng đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; đầu tư 

mới trang thiết bị máy móc hiện đại, đồng bộ phục vụ cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Tập trung đẩu tư chiều sâu để sản phẩm đạt chất lượng 

cũng như giá trị thẩm mỹ cao; đi sâu vào việc quản lý chất lượng sản phẩm 

theo tiêu chuẩn. Chuyển từ sản xuất truyền thống sang áp dụng công nghệ, 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; chủ động ứng dụng quản lý trên 

phần mềm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm, các sản phẩm được 

đưa lên sàn giao dịch điện tử. 

- Phát triển các sản phẩm chủ lực trên cơ sở tập trung sản xuất với quy 

mô lớn, tạo ra nguồn nguyên liệu ổn định để tăng sức cạnh tranh. 



  

- Tuân thủ quy trình sản xuất, quy định về lao động, quy định về xả 

thải và bền vững trong hoạt động phân phối để hướng tới phát triển theo 

hướng bền vững... 

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với HTX CN-

TTCN từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ 

biến, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước 

chuyên ngành đối với HTX CN-TTCN ở tất cả các cấp. 

- Hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển HTX CN-TTCN 

trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Thực hiện lồng 

ghép với các chương trình mục tiêu nhằm tạo thêm nguồn hỗ trợ phát triển 

HTX CN-TTCN. 

- Đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX 

năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật, vì lợi ích của thành viên HTX 

và cộng đồng, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đáp ứng 

nhu cầu thị trường. 

3. Đối với hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ Công Thương 

- Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Liên minh HTX Việt Nam và các đơn 

vị chủ trì Chương trình cấp quốc gia về XTTM xây dựng và thực hiện các 

hoạt động XTTM phù hợp với nhu cầu, năng lực của các doanh nghiệp, 

HTX; tăng cường phổ biến thông tin tạo điều kiện cho HTX tham gia các 

hoạt động XTTM trong nước và nước ngoài nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế 

tập thể. 

- Phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam triển khai các nhiệm vụ, giải 

pháp tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

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

HTX giai đoạn 2021-2025. Ưu tiên hỗ trợ khu vực KTTT-HTX về công tác 

XTTM trong các hoạt động như: Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu phục 



  

vụ XTTM gắn với truyền thông, quảng bá cho sản phấm của khu vực KTTT-

HTX; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong 

hoạt động XTTM. 

- Tiếp tục phối hợp với các địa phương, các cơ quan hữu quan thực 

hiện chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực XTTM cho các cán 

bộ làm công tác XTTM tại doanh nghiệp, HTX và tổ chức XTTM về nghiệp 

vụ XTTM, đào tạo kỹ năng nghiên cứu thị trường, marketing xuất khẩu, phát 

triển thương hiệu và sản phẩm.... 

Đẩy mạnh công tác phổ biến thông tin tuyên truyền, quảng bá các hoạt 

động XTTM; khuyến khích và tạo điều kiện cho HTX tham gia các hình 

thức XTTM phù hợp với khả năng tham gia của HTX để các HTX có thể 

tham gia, tiếp cận khách hàng tiềm năng với chi phí thấp. 

- Tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, định hướng hoạt động XTTM của 

Liên minh HTX Việt Nam đối với các HTX; Xây dựng đề án XTTM phù 

hợp, đảm bảo tính hiệu quả và khả thi trên cơ sở nhu cầu thiết thực của khối 

kinh tế hợp tác và tận dụng nguồn lực sẵn có, đăng ký tham gia Chương 

trình XTTM quốc gia. Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX thành viên tham gia các 

hoạt động XTTM trong và ngoài nước do Bộ Công Thương chủ trì như 

Chương trình cấp quốc gia về XTTM, Chương trình nâng cao năng lực thiết 

kế phát triển sản phẩm, Chương trình xây dựng chiến lược thương hiệu 

ngành thực phẩm Việt Nam,... 

4. Đối với hoạt động khuyến công 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với HTX CN-

TTCN từ Trung ương đến địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ 

biến, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước 

chuyên ngành đối với HTX CN-TTCN ở tất cả các cấp. 



  

- Hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển HTX CN-TTCN 

trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Thực hiện lồng 

ghép với các chương trình mục tiêu nhằm tạo thêm nguồn hỗ trợ phát triển 

HTX CN-TTCN. 

- Nâng cao nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò của KTTT, nòng cốt là 

HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế. 

- Đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX 

năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật, vì lợi ích của thành viên HTX 

và cộng đồng, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị đáp ứng 

nhu cầu thị trường. 

V. Đề xuất, kiến nghị 

Đối với Chính phủ: Chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 

phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính 

sách đặc thù riêng cho phát triển KTTT, HTX đối với vùng núi, dân tộc, biên 

giới, bãi ngang, hải đảo, huyện nghèo khu vực Trung du miền núi phía Bắc, 

Tây Nguyên, Tây Nam Bộ... 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Khẩn trương xây dựng hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu về KTTT và HTX trong cả nước, có cơ chế chia sẻ thông tin giữa 

các cơ quan, đơn vị liên quan từ cấp Trung ương đến địa phương. 

Đẩy mạnh công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu 

đãi phát triển HTX theo các quy định tại Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 

13 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ 

trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025./. 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

 

 


