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BÁO CÁO 

kết quả rà soát, đánh giá, phân loại HTX và việc xử lý các HTX ngừng hoạt động 

chờ giải thể, yếu kém trên địa bàn thành phố  

 
 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 02-TB/BCĐ ngày 16/01/2020 của Ban Chỉ 

đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh về đánh giá hoạt động năm 2019 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2020; Văn bản số 03-CV/BCĐ ngày 15/6/2020 của Tỉnh ủy về 

việc đôn đốc thực hiện Kết luận Ban Chỉ đạo; Văn bản số 1025/UBND-NL3 ngày 

25/02/2020 về việc triển khai thực Thông báo Kết luận số 02-TB/BCĐ ngày 

16/01/2020 của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh, UBND thành 

phố báo cáo một số nội dung như sau: 

1. Tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn:  

- Hiện nay trên địa bàn toàn thành phố có 53 HTX, trong đó có 11 HTX tạm 

ngừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể theo quy định (và có 13 HTX mới thành 

lập nên chưa đưa vào đánh giá), trong đó: lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, 

thủy sản): có 19 HTX; Vận tải có 01 HTX; Xây dựng có 01 HTX; Môi trường có 07 

HTX; 1 Quỹ tín dụng nhân dân- không đánh giá, Thương mại, chợ có 08 HTX; HTX 

các Lĩnh vực khác: 07 HTX. 

- Năm 2020: trên địa bàn thành phố thành thành lập mới được 03 HTX: HTX 

vận tải và dịch vụ công nghệ Việt và HTX sản xuất, kinh doanh Tân Tiến, HTX sản 

xuất và dịch vụ nông nghiệp Báo Anh. 

- Tổng số thành viên của các HTX 1.787 người, tổng số cán bộ quản lý HTX 

52 người, trong đó có 35 người trình độ cao đẳng, đại học trở lên, 15 người trình độ 

trung cấpi; tổng số lao động thường xuyên trong HTX  215 lao động, thu nhập bình 

quân/năm của lao động trong HTX 60 triệu đồng/năm. 

- Tổng doanh thu của các HTX năm 2019: 38.253 triệu đồng/năm; Tổng lợi 

nhuận sau thuế của các HTX năm 2019: 560 triệu đồng/năm.  

2. Tình hình rà soát, đánh giá, phân loại HTX theo Quyết định số 54/2017/QĐ-

UBND của UBND tỉnh: 

Đánh giá, phân loại các HTX chung: 

Hiện nay, trên địa bàn toàn thành phố tính đến có 53 HTX, về công tác rà soát, 

đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn:  

+ 06 HTX hoạt động khá. 

+ 13 HTX hoạt động trung bình. 

+ 10 HTX hoạt động yếu. 

+ 11 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể 

+ 13 HTX mới thành lập nên chưa đánh giá. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

3. Tình hình xử lý các HTX đã ngừng hoạt động chờ giải thể hoặc hoạt động 

không đúng bản chất hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012: 
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Trên địa bàn thành phố có 11 HTX thuộc diện phải giải thể hoặc chuyển đổi 

sang hoạt động theo loại hình khác.  

 Công tác chỉ đạo điều hành: Việc thực hiện xử lý giải thể các HTX đã ngừng 

hoạt động, chờ giải thể hoặc hoạt động không đúng bản chất của Luật HTX năm 2012 

theo Quyết định 54/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 về ban hành tiêu chí rà soát, đánh 

giá, phân loại HTX trên địa bàn tỉnh gắn với Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 

16/01/2020 của BCĐ đổi mới và phát triển Kinh tế tập thể tỉnh và Kết luận số 70-

KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị 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: 

 - Hiện nay thành phố đã ra quyết định thu hồi 10/11 HTX; còn 01 HTX nông 

lâm sản xuất khẩu Thành Sen đang đã ra Thông báo thu hồi (trường hợp HTX thuộc 

diện phải giải thể bắt buộc, nhưng do đang vước mắc thu hồi đất thuê 50 năm của 

HTX nên thủ tục giải thể chưa triển khai kịp thời). 

 - Nguyên nhân của việc triển khai chậm trễ, các khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai thực hiện. Phương án và giải pháp triển khai thực hiện trong thời 

gian tới: Nguyên nhân chậm trể: Một số HTX thành lập nhưng không đăng ký con 

dấu,  không hoạt động, giám đốc HTX vắng mặt khỏi địa phương; nợ đọng... gây khó 

khăn trong việc giải thể.  

  4. Những khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo thực hiện: 

 - Các HTX chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ, hoạt động không hiệu quả. Một số HTX 

thành lập xong không hoạt động hoặc hoạt động không đúng bản chất theo Luật HTX 

mà mang tính chất doanh nghiệp, hộ gia đình. 

 - Năng lực quản trị của một số cán bộ quản lý HTX còn yếu kém, nhiều cán bộ 

quản lý HTX chủ yếu hoạt động theo kinh nghiệm, chưa qua đào tạo nên gặp khó 

khăn trong quản lý, lập kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh. Bộ máy kế toán 

thiếu chuyên môn nghiệp vụ, một số HTX không có nhân viên kế toán nên hạch toán 

không rõ ràng, chế độ tài chính không theo quy định như: không tổ chức hạch toán 

doanh thu, thu nhập, chi phí, lỗ, lãi; không thực hiện chế độ lưu trữ chứng từ nên 

không có cơ sở để xác định tính chính xác, đầy đủ tình hình tài chính. 

 - Một số HTX thành lập và hoạt động nhưng chưa nắm rõ các quy định của 

Luật HTX, không chấp hành đầy đủ công tác quản lý, điều hành HTX; không phối 

hợp trong công tác rà soát, đánh giá, phân loại HTX của Tổ công tác. Một số HTX 

đang thiếu ý thức trong việc củng cố, hoàn thiện các hồ sơ, hoạt động theo quy định 

Luật HTX. 

  - Công tác quản lý hoạt động HTX của UBND thành phố gặp nhiều khó khăn 

khi HTX không phối hợp trong việc chấp hành các báo cáo, cung cấp hồ sơ kiểm tra. 

Có tình trạng một số HTX thành lập nhưng không đăng ký con dấu,  không hoạt 

động, giám đốc HTX vắng mặt khỏi địa phương; nợ đọng... gây khó khăn trong việc 

giải thể.             

5. Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới: 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về bản chất 

của kinh tế tập thể, hợp tác xã, nhất là về hợp tác xã kiểu mới.   
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- Tiếp tục rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để kinh tế 

tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững. Ngoài danh sách 11 giải thể theo yêu cầu,  

tiếp tục rà soát các HTX trên địa bàn thành lập nhưng thực tế không hoạt động, hoạt 

động không hiệu quả và không chấp hành các quy định của nhà nước, vi phạm Quyết 

định số 54/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh để đưa vào giải thể HTX theo quy định. 

  6. Đề xuất, kiến nghị 

- Về phát triển kinh tế tập thể: Kính đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan 

tâm các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Trong đó, trọng tâm là bồi dưỡng 

nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; ứng dụng khoa học công 

nghệ mới; tiếp cận nguồn vốn; quỹ đất sản xuất kinh doanh. 

  - Về giải thể hợp tác xã: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, tạo điều 

kiện giúp địa phương tháo gỡ vướng mắc trong giải thể các hợp tác xã còn công nợ 

chưa được giải quyết; các hợp tác xã không phối hợp làm việc với cơ quan quản lý, 

chính quyền địa phương và Hội đồng giải thể. 

 Trên đây là báo cáo kết quả rà soát, đánh giá, phân loại HTX và việc xử lý các 

HTX ngừng hoạt động chờ giải thể, yếu kém trên địa bàn của UBND thành phố./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Các phòng: TC-KH, KT; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, TCKH2. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Đức 
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