
  

Tham luận 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX 

và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 đối với 

các HTX phi nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh 

 Liên minh HTX tỉnh Bắc Ninh 

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa thế giới, Lãnh tụ thiên tài 

của Đảng và dân tộc ta, người đầu tiên đưa tư tưởng và lý luận về phát triển HTX vào 

nước ta, Người rất quan tâm tới tổ chức kinh tế tập thể, HTX. Trong tác phẩm Đường 

Cách mệnh viết năm 1927 Bác đã nhấn mạnh: Tục ngữ Việt Nam có câu “Nhóm lại thành 

giàu, chia ra thành khó”. Phát biểu tại Hội nghị toàn Đảng bộ khu Việt Bắc ngày 

8/6/1959, Bác nói “Các HTX xây dựng tốt, quản lý tốt sẽ phát triển sản xuất, tăng thu 

nhập cho thành viên”. Tư tưởng của Bác đã dẫn dắt và mãi mãi soi đường cho chúng ta 

trên chặng đường xây dựng và phát triển; kinh tế tập thể, HTX là chủ trương xuyên suốt, 

nhất quán của Đảng, Nhà nước, được xây dựng tại các văn kiện, nghị quyết của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước như: Luật HTX năm 2012; Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành 

Trung ương Đảng Khóa IX; Kết luận của Bộ Chính trị số 70/KL-TW ngày 09/3/2020 về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và hệ thống các văn bản, Nghị quyết 

liên quan xác định rõ: kinh tế Nhà nước, cùng với kinh trế tập thể ngày càng trở thành 

nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân là xu hương tất yếu và là nhiệm vụ của cả 

hệ thống chính trị. 

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và Luật HTX năm 2012 

Sau 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa IX; 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh 

ủy – HĐND – UBND tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là Liên minh 

HTX tỉnh. Khu vực kinh tế tập thể, HTX tại tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu 

với nhiều điểm sáng và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - 

xã hội chung của tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ được giao Liên minh HTX tỉnh đã cùng 

với các Sở, ban, ngành chủ động nắm bắt tình hình khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh 

tham mưu cho Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết, kết luận 

chương trình, kế hoạch và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX; Đến nay, 

toàn tỉnh có 677 HTX, trong đó có 536  HTX nông nghiệp, 141 HTX phi nông nghiệp với 



  

91.370 thành viên và 5.483 lao động thường xuyên làm việc trong HTX và 218 tổ hợp tác 

dịch vụ nông nghiệp.  

Trong 141 HTX phi nông nghiệp có 58 HTX hoạt động trong lĩnh vực công 

nghiêp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 41,1%; 27 HTX hoạt động trong lĩnh vực giao thông 

vận tải chiếm 19,1%; 24 HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 

17,1%; 26 quỹ tín dụng nhân dân chiếm 18,5%; 04 HTX hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh 

môi trường chiếm 2,8% 02 HTX hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chiếm 1,4%. Số 

lượng HTX phi nông nghiệp thành lập mới tăng qua các năm.  

Từ sau khi thực hiện Luật HTX năm 2012 các HTX phi nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh đã và đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước hình 

thành các chuỗi giá trị sản phẩm chủ động vươn lên nâng cao năng lực quản lý, điều hành 

phát huy được quyền bình đẳng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, 

tích cực tiếp cận thị trường và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nâng 

cao hiệu quả hoạt động cung ứng nhiều dịch vụ đầu vào, đầu ra cho các thành viên, thực 

hiện chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thú sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm 

chủ lực của từng địa phương là hạt nhân quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Cùng 

với phát triển kinh tế, các HTX phát huy tốt tinh thần hợp tác, gắn kết cộng đồng, xây 

dựng tinh thần đoàn kết, thực hiện giá trị đạo đức cao đẹp nâng cao trách nhiệm xã hội, 

thông qua HTX các thành viên cùng nhau giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo tạo động lực cho phát triển 

kinh tế ở các địa phương đơn vị nhất là các vùng nông thôn. Điển hình như Xí nghiệp tập 

thể cổ phần Việt Long - TP Bắc Ninh hoạt động theo Luật HTX năm 2012, tổng vốn đầu 

tư kinh doanh lên đến 64 tỷ đồng, doanh thu năm 2020 đạt trên 527 tỷ đồng ,tạo việc làm 

cho 155 lao động thường xuyên (trong đó có 90% số lao động được tham gia bảo hiểm xã 

hội), thu nhập bình quân người lao động là 8.3 trđ/ người/ tháng; HTX gỗ mỹ nghệ Minh 

Trưởng - Lương Tài, tổng vốn đầu tư là  4 tỷ đồng, tổng doanh thu năm 2020 đạt trên 5 tỷ 

đồng tạo việc làm cho 50 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/ 

người/ tháng; HTX gỗ mỹ nghệ Hiệp Thắng ( Từ Sơn) có 18 thành viên với vốn điều lệ là 

3,8 tỷ đồng tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên và tổ chức nhiều lớp học nghề 

cho các học viên, tổng nguồn vốn hoạt động là trên 10 tỷ đồng, doanh thu trên 5 tỷ đồng, 

lợi nhuận 500 triệu đồng, thu nhập bình quân người lao động 7.5 trđ/ người/ tháng; và 



  

còn nhiều HTX trong quá trình sản xuất kinh doanh mặc dù do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19 gây ra nhưng vẫn đang hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Số lượng HTX nhiều, nhưng quy mô nhỏ, đội ngũ cán bộ HTX chưa qua đào tạo 

chiếm tỷ lệ cao. Nguồn vốn của HTX còn hạn chế, tiếp cận các nguồn vốn vay từ các tổ 

chức tín dụng còn khó khăn do không có tài sản “thế chấp”. Hoạt động sản xuất kinh 

doanh của HTX phần lớn chưa theo kịp nhu cầu thị trường, dẫn đến lợi nhuận thấp; Tính 

liên kết trong nội bộ khu vực HTX và HTX với doanh nghiệp còn yếu… Mặc dù còn có 

những hạn chế song các thành viên vẫn hài lòng với hoạt động của HTX vì họ cho rằng 

HTX vẫn là chỗ dựa cần thiết để hỗ trợ, phục vụ cho sản xuất kinh doanh: Cung cấp hàng 

hóa dịch vụ, tạo việc làm và tạo lợi nhuận cho thành viên. 

- Luật HTX năm 2012 được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có 

hiệu lực từ ngày 01/7/2013 đã làm rõ bản chất của HTX là phục vụ thành viên. Các 

khung khổ pháp lý về HTX dần được hoàn thiện, từng bước đơn giản các thủ tục hành 

chính, tạo điều kiện cho HTX chủ động phát triển các hoạt động phục vụ thành viên và 

phát triển kinh doanh theo tín hiệu thị trường. Sau gần 10 năm triển khai, Luật HTX năm 

2012 đã bước đầu làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân 

về vai trò của HTX trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt 

được, thì sau 10 năm triển khai thực hiện trong điều kiện kinh tế mở cửa, hội nhập thì 

Luật HTX năm 2012 nảy sinh một số bất cập so với yêu cầu thực tiễn đó là: Thủ tục đăng 

ký HTX phức tạp hơn so với doanh nghiệp, thủ tục giải thể bắt buộc khó tiến hành so với 

quy định của pháp luật, việc quản lý các quỹ tín dụng nhân dân có sự chồng chéo giữa 

Luật HTX năm 2012 và Luật tổ chức tín dụng năm 2010 gây khó khăn cho hoạt động của 

các quỹ TDND, chưa có văn bản hướng dẫn về hoạt động kiểm toán HTX. 

3. Quan điểm phát triển KTTT, HTX của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới 

và đề xuất, kiến nghị 

3.1. Quan điểm phát triển 

Phát triển kinh tế tập thể, HTX là đường lối chiến lược nhất quán trong mọi giai 

đoạn cách mạng của Đảng và nhà nước ta. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã đề ra nhiều 

chủ trương, Nghị quyết khẳng định vai trò của HTX trong nền kinh tế quốc dân “Kinh tế 



  

Nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh 

tế quốc dân”. Đại hội XII Đảng ta một lần nữa khẳng định “Tiếp tục đổi mới nội dung và 

phương thức hoạt động của kinh tế tập thể, kinh tế HTX; đẩy mạnh liên kết và hợp tác 

dựa trên quan hệ lợi ích, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, phù hợp với cơ chế thị 

trường. Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ về tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn nhân 

lực, chuyển giao kỹ thuật công nghệ, hỗ trợ phát triển thị trường, tạo điều kiện phát triển 

kinh tế HTX trên cơ sở phát triển và phát huy vai trò của kinh tế hộ”. Kết luận của Bộ 

chính trị số 70/KL-TW ngày 9/3/2020 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về 

tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Nghị quyết tiếp tục 

khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định 

hướng XHCN. Điều đó khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng phát triển kinh tế tập 

thể, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. 

Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 

2020-2025 đã chỉ rõ: Quan tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể; củng cố và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các HTX theo các ngành hàng, nhóm sản phẩm gắn với xây dựng 

chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm. Xúc tiến xây dựng và quảng bá 

nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm gắn phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 

phát triển công nghiệp trên địa bàn. (trích văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX). 

Phát huy những kết quả đạt được; trong thời gian tới để xây dựng các HTX phi 

nông nghiệp phát triển với xu thế nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh hội nhập quốc tế.  

Với chức năng, nhiệm vụ Liên minh HTX tỉnh tiếp tục, phối hợp với các ngành chức 

năng của tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh cụ thể hóa các chính sách 

của Đảng, Nhà nước; ban hành các Nghị quyết chuyên đề, các cơ chế đặc thù để hỗ trợ, 

khuyến khích kinh tế hợp tác phát triển. Chú trọng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu vào và cơ 

chế tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX. Phát triển HTX 

gắn với CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Nghị quyết TW5 (khóa 

IX) trong việc xây dựng và phát triển HTX theo Luật HTX năm 2012. Củng cố, nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để tư vấn hỗ trợ, giúp đỡ các 

HTX phát triển phù hợp với yêu cầu. Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách liên quan 

đến kinh tế tập thể, tổng kết thực tiễn và nhân rộng những mô hình mới, điển hình tiên 



  

tiến. Phát huy vai trò là cầu nối giữa HTX, kinh tế hộ với doanh nghiệp liên doanh, liên 

kết nhằm phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tư vấn hỗ trợ giúp các HTX đổi mới 

công nghệ, áp dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong sản 

xuất nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao hiệu quả và sức 

cạnh tranh trên cơ sở khai thác lợi thế và truyền thống sản xuất từng vùng trong tỉnh, Đối 

với các HTX nói chung, HTX phi nông nghiệp nói riêng để khẳng định vị trí của HTX 

trên thị trường trong, ngoài tỉnh và Hội nhập quốc tế các HTX phải đổi mới và nâng cao 

hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị HTX; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, tăng 

cường cập nhật kiến thức và nâng cao nhận thức, xây dựng thương hiệu và đăng ký bản 

quyền sản phẩm. Hiện nay, với xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các HTX 

riêng lẻ sẽ khó có đầy đủ khả năng để “cạnh tranh” với những doanh nghiệp, những công 

ty. Với tiềm lực tài chính, trình độ tổ chức quản lý cao, công nghệ hiện đại, năng lực tiếp 

cận thị trường năng động, giàu kinh nghiệm. Vì vậy các HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

cần tăng cường mối liên kết, hợp tác với nhau không những về kinh tế, mà cả về tổ chức 

như hợp nhất các HTX có quy mô nhỏ trong một địa bàn nhất định ở các huyện, thị xã, 

thành phố có nội dung hoạt động khác nhau liên kết thành Liên hiệp HTX một tổ chức 

kinh tế mạnh có quy mô lớn hơn theo ngành, lĩnh vực kinh tế hoặc theo vùng lãnh thổ 

nhằm tạo tiềm lực để nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo ra nhiều lợi nhuận cho HTX, các 

thành viên và xã hội.  

3.2. Đề xuất, kiến nghị 

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể HTX theo tinh thần, 

chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, và các văn bản chỉ đạo của các bộ ngành 

trung ương, Liên minh HTX tỉnh có một số đề xuất, kiến nghị như sau: 

- Đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết mới thay thế 

Nghị quyết số 13-NQ TW ngày 18/3/2002 khóa IX.  

- Đề nghị Quốc hội xem xét, sửa đổi một số nội dung còn bất cập của Luật HTX 

năm 2012 và các Luật liên quan phù hợp với xu thế phát triển kinh tế tập thể, HTX quốc 

tế.  

- Đề nghị Chính phủ sửa đổi bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật 

về chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX cho phù 

hợp với thực tế. 



  

- Liên minh HTX Việt Nam, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn chỉ đạo các trường thống nhất giáo trình, nội dung chương trình đào tạo cán bộ 

cho hệ thống Liên minh HTX và các HTX. 

LIÊN MINH HTX TỈNH BẮC NINH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


