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Thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về 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, các địa phương đã tập trung 

chỉ đạo, trong 02 năm 2018 - 2019: Thành lập mới 3.831 hợp tác xã (đạt 73,67% 

mục tiêu) và giải thể 605 hợp tác xã hoạt động yếu kém (tuy nhiên vẫn còn 692 

hợp tác xã nông nghiệp ngừng hoạt động chưa được giải thể); số hợp tác xã hoạt 

động có hiệu quả tăng từ 38% năm 2017 lên 55% năm 2018 (ước đạt 65% năm 

2019). Tổng số liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp là 54 

liên hiệp, đạt 108% mục tiêu (trong đó có 02 liên hiệp hợp tác xã ngừng hoạt 

động). 

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu thành lập mới hợp 

tác xã (điển hình là các tỉnh Sơn La, Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, Yên 

Bái...) vẫn còn nhiều tỉnh số hợp tác xã thành lập mới ít, nếu không tập trung chỉ 

đạo thì không thể đạt được chỉ tiêu thành lập mới hợp tác xã đến hết năm 2020 

đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 461/QĐ-TTg (có Phụ lục 

chi tiết kèm theo). 

Để đạt được các mục tiêu phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ 

đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như sau: 

1. Các tỉnh chưa đạt chỉ tiêu thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp cần 

tập trung chỉ đạo thành lập mới các hợp tác xã ở các vùng, lĩnh vực số lượng còn 

ít hợp tác xã; tăng thêm số lượng hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm 

chủ lực của địa phương thông qua việc lựa chọn các sản phẩm có thế mạnh của 

địa phương để vận động thành lập các hợp tác xã thực hiện liên kết với doanh 

nghiệp tiêu thụ sản phẩm. 

2. Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT 

ngày 09/4/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch triển 

khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có 

thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp để nâng cao trình độ, năng lực và chất lượng 

đội ngũ cán bộ hợp tác xã nông nghiệp. 

3. Tập trung tư vấn, hướng dẫn và bố trí nguồn lực để thực hiện hỗ trợ các 

hợp tác xã nông nghiệp phát triển, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về chất lượng 



 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo chỉ tiêu 

đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 461/QĐ-TTg, trong đó ưu 

tiên việc hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng, chế biến sản phẩm, đào tạo bồi dưỡng, 

ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới (theo Kế hoạch phát triển hợp tác 

xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản), liên kết cung 

ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm (theo Kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với doanh nghiệp). 

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp hoạt 

động chưa hiệu quả thông qua các giải pháp như: Xây dựng phương án sản xuất 

kinh doanh; đào tạo, bồi dưỡng; kết nối liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản 

phẩm.... Đối với các hợp tác xã yếu kém hoặc ngừng hoạt động cần có giải pháp 

để củng cố, khôi phục lại hoạt động cho hiệu quả, trong đó các tỉnh vùng Đồng 

bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

chỉ đạo thực hiện việc củng cố các hợp tác xã đông thành viên hoạt động kém 

hiệu quả theo nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 

461/QĐ-TTg. Đối với các hợp tác xã ngừng hoạt động không thể khôi phục lại 

hoạt động cần tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm việc giải thể hoặc chuyển đổi 

sang loại hình khác, đồng thời trên địa bàn hoạt động cũ của hợp tác xã đã giải 

thể tiếp tục vận động để thành lập các hợp tác xã mới. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan 

tâm, chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo); 

- Các Cục, Tổng cục, cơ quan liên quan thuộc Bộ; 

- Liên minh HTX VN; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP (để thực hiện); 

- Lưu: VT, KTHT.  

 

CVST:  

               Nguyễn Thị Tình 

 
  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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