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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 huyện Đức Thọ  

 

 

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; Quyết định số 

Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc ban hành hành quy định về tiêu chí rà soát đánh giá, phân loại HTX trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 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 huyện Đức Thọ báo cáo một số 

nội dung như sau: 

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

Đến thời điểm hiện nay trên địa bàn huyện Đức Thọ có 125 Hợp tác xã 

trong đó có: 67 HTX đăng ký hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; có 30 HTX 

đăng ký hoạt động trong lĩnh vực CN - TTCN - TMDV - Chợ; 28 HTX môi 

trường; 02 Quỹ tín dụng nhân dân và 3 chi nhánh. 

- 11 tháng đầu năm 2020 huyện đã thành lập mới được 04 HTX: Hợp tác 

xã thu mua chế biến lâm sản Bùi Xá, Hợp tác xã sản xuất bê tông Viết Hải, Hợp 

tác xã Huyền Anh; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình An. 

- Tổng số thành viên của các HTX 31.666 người, tổng số cán bộ quản lý 

HTX 391 người, trong đó có 50 người trình độ cao đẳng, đại học trở lên, 196 

người trình độ trung cấp. Tổng số lao động thường xuyên trong HTX  21.926 lao 

động, số lao động được đóng BHXH Năm 2019 có 75 lao động của 24 HTX; 6 

tháng đầu năm2020: 109 lao động của 30 HTX; Thu nhập bình quân/năm của 

lao động trong HTX 40 triệu đồng/năm. 

- Tổng doanh thu của các HTX năm 2019: 92.976 triệu đồng/năm và 11 

tháng đầu năm 2020 là 78.267 triệu đồng, trong đó.Tổng lợi nhuận sau thuế của 

các HTX năm 2019: 7.714 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế 11 tháng năm 2020: 

62.206 triệu đồng; tổng nộp ngân sách nhà nước của các HTX năm 2019: 97 

triệu đồng; tổng vốn điều lệ đăng ký của các HTX  200,233 triệu đồng, tổng vốn 

điều lệ thực góp của các thành viên của HTX 48,539 triệu đồng;  

 



2. Tình hình rà soát, đánh giá, phân loại HTX theo Quyết định số 

54/2017/QĐ-UBND  

Đến nay, có tổng số 125 HTX có 04 HTX mới thành lập dưới 12 tháng 

chưa vào phân loại không thực hiện phân loại theo Quyết định số 54/2017/QĐ-

UBND;  còn lại 121 HTX được đưa vào phân loại, đánh giá hiệu quả hoạt động, 

trong đó, có: 3 HTX hoạt động tốt, 34 HTX hoạt động khá, 32 HTX hoạt động 

trung bình, 34 HTX hoạt động yếu kém và 18 HTX tạm ngừng hoạt động. 

Kết quả rà soát phân loại gồm: 121 HTX, cụ thể như sau: 

* Lĩnh vực nông nghiệp: Tổng 67 HTX trong đó: 

+ Số HTX hoạt động tốt:  02 HTX. 

+ Số HTX hoạt động khá:  30 HTX. 

+ Số HTX hoạt động TB:  17 HTX. 

+ Số HTX hoạt động yếu:  17 HTX . 

+ Số HTX mới TL không đánh giá: 01HTX 

* Lĩnh vực Công nghiệp - TTCN - Thương mại dịch vụ: Tổng 30 

HTX trong đó: 

+ Số HTX hoạt động tốt:  01 HTX. 

+ Số HTX hoạt động khá:  2 HTX. 

+ Số HTX hoạt động TB:  9 HTX. 

+ Số HTX hoạt động yếu:  10 HTX . 

+ Số HTX tạm ngừng hoạt động: 5 HTX. 

+ Số HTX mới TL không đánh giá: 03HTX 

* Lĩnh vực Môi trường: Tổng 28 HTX trong đó: 

+ Số HTX hoạt động tốt:  0 HTX. 

+ Số HTX hoạt động khá:  2 HTX. 

+ Số HTX hoạt động TB:  6 HTX. 

+ Số HTX hoạt động yếu:  7 HTX . 

+ Số HTX tạm ngừng hoạt động do sự cố môi trường: 13 HTX. 

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 

Thực hiện các nội dung theo các Kết luận của Trung ương 56 của Bộ 

Chính trị, Kết luận 56 của tỉnh, Ban Chỉ đạo Phát triển KTTT huyện và Quyết 

định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy định về tiêu chí rà soát, đánh giá, phân loại Hợp tác xã trên địa bàn Hà 

Tĩnh. Năm 2019, UBND huyện Đức Thọ đã nghiêm túc tổ chức thực hiện việc 

rà soát, đánh giá phân loại HTX, trong đó huyện đặc biệt quan tâm vào việc rà 

soát nhóm nhằm xác định bản chất của hợp tác xã (gồm 6 tiêu chí); nhóm tiêu 

chí đánh giá công tác quản lý, điều hành của hợp tác xã theo Luật 2012 và các 

văn bản hướng dẫn liên quan, gồm 16 tiêu chí và Nhóm tiêu chí phân loại hiệu 

quả hoạt động, nhằm phân loại hiệu quả hoạt động của hợp tác xã dựa trên kết 



quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, bao gồm 11 tiêu chí. Vận 

động tự giải thể, giải thể bắt buộc hoặc có biện pháp khác để chấm dứt hoạt 

động, thu hồi đối với những hợp tác xã hoạt động không đúng theo Luật Hợp tác 

xã năm 2012, yếu kém, cầm chừng, không hiệu quả, chỉ muốn duy trì sự tồn tại 

hình thức để nhận hỗ trợ từ nhà nước. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo KTTT 

tỉnh, UBND tỉnh, ngày 19/3/2020 UBND huyện Đức Thọ đã ban hành văn bản 

số 532/UBND-TCKH ngày 19/3/2020 về việc yêu cầu phối hợp xửa lý dứt điểm 

các HTX đã ngừng hoạt động chờ giải thể hoặc hoạt động không đúng bản chất 

theo Luật năm 2012, đến nay huyện đã hoàn thành việc giải thể tự nguyện đối 

với 64 HTX không hoạt động, đã được rà soát phân loại đầu năm 2019 

Năm 2020 UBND huyện đã tổ chức rà soát phân loại đánh giá hoạt động  

của 121 HTX theo tiêu chí đánh giá của Quyết định 54, huyện Đức Thọ không 

có trường hợp HTX nào ngừng hoạt động và giải thể. Các nội dung đánh giá, 

phân loại HTX có biểu kèm theo. 

Những khó khăn, vướng mắc: Hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX  

nhỏ lẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lực quản lý kinh doanh còn 

hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời sự phát triển nền sản xuất hàng hoá. Phần lớn các 

hợp tác xã do trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý còn yếu, 

nhất là năng lực điều hành, tổ chức sản xuất kinh doanh, đội ngũ kế toán một số 

HTX chưa được qua đào tạo và quản lý dẫn đến những lúng túng. 

- Trong quá trình phát triển kinh tế tập thể, nhà nước đã có nhiều chính 

sách ưu đãi cho khu vực này. Tuy nhiên một số chính sách hướng dẫn triển khai, 

đối tượng hưởng lợi không cụ thể, khó tiếp cận chính sách; một số chính sách đã 

ban hành nhưng thiếu nguồn lực để thực hiện; khả năng tiếp cận nguồn vốn 

Ngân hàng của các HTX còn khó khăn. 

- Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nhằm củng cố và phát 

triển HTX chưa tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ HTX 

chưa đáp ứng kịp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, công tác bồi 

dưỡng, đào tạo cán bộ chưa được quan tâm đúng mức.  

- HTX chưa huy động được các nguồn lực về cán bộ quản lý, vốn, kỹ 

thuật công nghệ; chưa có chiến lược rõ ràng trong quy hoạch, sử dụng cán bộ; 

chưa có cơ chế chính sách thu hút cán bộ có trình độ chuyên môn cao trực tiếp 

tham gia bộ máy quản lý HTX; chế độ tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT của 

cán bộ HTX chưa được quan tâm đúng mức.  

Nguồn vốn hoạt động của các hợp tác xã rất eo hẹp, chủ yếu là tài sản cố 

định, mặt bằng sản xuất thiếu. Mô hình các hợp tác xã kiểu mới vẫn còn ít; số 

HTX làm ăn có hiệu quả chưa nhiều. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà 

nước và bồi dưỡng kiến thức kinh tế thị trường chưa được thường xuyên quan 

tâm. Hầu hết các HTX chưa chủ động được kế hoạch sản xuất kinh doanh dẫn 

đến hiệu quả hoạt động thấp.  

Chính quyền một số xã còn can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của 

HTX, một số cấp uỷ Đảng, chính quyền cấp xã đã trực tiếp tham gia điều hành 



HTX xem HTX như một cơ quan của xã nên làm mất đi tính tự chủ của HTX. 

Nhìn chung vẫn chưa nhận thức được mô hình HTX kiểu mới cũng như bước đi, 

cách làm để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, của HTX. 

4. Về việc hỗ trợ HTX theo Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 

13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Việc tiếp cận hỗ trợ chính sách HTX theo Nghị quyết 65/2017/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh. Huyện Đức Thọ cũng đã rà soát triển khai nội dung 

theo tinh thần của Nghị quyết đến các HTX, tổ chức lựa chọn một số HTX hoạt 

động có hiệu quả, đề xuất các sở ngành hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay trên địa bàn 

huyện Đức Thọ không có HTX nào đủ điều kiện, yêu cầu theo đảm bảo theo các 

tiêu chí để được nhận hỗ trợ. 

5. Đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể Hà Tĩnh kiến nghị đề xuất 

với Hội đồng nhân dân tỉnh cân đối kinh phí hỗ trợ thành lập mới cho các HTX, 

miễn thuế 03 năm đầu hoạt động cho HTX (đối với doanh nghiệp đã được 

hưởng cơ chế này) nhằm khuyến khích thành lập, mở rộng để đa dạng hóa ngành 

nghề kinh doanh.  

- Có chính sách ưu đãi đặc biệt về đất đai đối với hoạt động của các loại 

hình kinh tế tập thể, như giao đất, cho thuê đất, vay vốn từ các ngân hàng. 

Khuyến khích, đãi ngộ xứng đáng những cán bộ nhất là cán bộ trẻ, có năng lực, 

nhiệt huyết được đào tạo chuyên môn bài bản về thành lập các loại hình kinh tế 

tập thể để làm ăn, phát triển sản xuất trên địa bàn. 

- Đào tạo và đào tạo lại những thành viên trong Hội đồng quản trị HTX về 

năng lực lãnh đạo, quản lý, mạnh dạn thay thế những Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Giám đốc yếu kém về năng lực, tư duy về sản xuất kinh doanh. 

- Luật HTX năm 2012 có một số điều còn thiếu bình đẳng với Luật Doanh 

nghiệp; chẳng hạn đối với mô hình HTX, trong HĐQT, ban kiểm soát, kế toán 

trưởng không được phép có mối quan hệ cha con, vợ chồng, anh em ruột thịt; 

cho nên hạn chế trong quản lý điều hành, huy động vốn… 

- Đức Thọ là huyện có số lượng HTX nông nghiệp lớn nhất trên địa bàn 

tỉnh, được quy hoạch là vùng trọng điểm để phát triển nông nghiệp, vì vậy cần 

được sự quan tâm lớn hơn nữa của UBND tỉnh và các sở ngành liên quan đối 

với lĩnh vực này trong thực hiện quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoạt động 

sản xuất kinh doanh. 

- Đối với thủ tục giải thể HTX, hiện nay cũng đã được hướng dẫn cụ thể, 

tuy nhiên khi giải thể bắt buộc thì các thành viên của HTX cũng có những người 

không còn ở đó nữa, trong khi đó, quy định thì bắt buộc phải có đầy đủ các 

thành viên, đó là khó khăn. Hoặc có một số HTX bắt buộc phải giải thể nhưng 

các thành viên không muốn giải thể. Do đó, thời gian qua việc giải thể các HTX 

bắt buộc chưa được thực hiện tốt. 



- Cần tăng cường việc quản lý nhà nước các cấp đối với các hoạt động sản 

xuất kinh doanh của HTX. Các ngành, các cấp cần phải giúp đỡ, đồng hành và 

tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các hoạt động kinh tế tập thể, đồng thời 

tăng cường giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh nhằm hạn chế tối đa những sai phạm 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Đoàn công tác các sở, ngành; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Các Phòng, ngành liên quan; 

- Lưu: VT. 
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