
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

Số:          /UBND-KTTH Kon Tum, ngày     tháng     năm 2022 

V/v trả lời nội dung chất vấn của 

đại biểu HĐND tỉnh 
 

 
 

   
 Kính gửi:  

  - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

  - Đại biểu Kso H'Tư - Tổ đại biểu Đăk Tô. 

 
Triển khai ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 

128/TTHĐND-TH ngày 06 tháng 12 năm 2022 về việc gửi ý kiến chất vấn của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời nội dung chất vấn 

của đại biểu Kso H'Tư - Tổ đại biểu Đăk Tô về phát triển kinh tế tập thể như sau: 

1. Khái quát tình hình hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 232 Hợp tác xã được phân chia theo các lĩnh 

vực, ngành nghề như: Nông - Lâm nghiệp, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, 

Xây dựng, Vận tải, Thương mại - Dịch vụ, Tín dụng. Trong đó có 185 Hợp tác 

xã đang hoạt động, 44 Hợp tác xã ngưng hoạt động; thành lập mới 43 Hợp tác 

xã; giải thể: 10 Hợp tác xã. Tổng số thành viên của Hợp tác xã là 10.212 thành 

viên; tổng doanh thu bình quân 1.305 triệu đồng/Hợp tác xã/năm. Trong 232 

Hợp tác xã nêu trên có 25 Hợp tác xã được đánh giá tốt, 69 Hợp tác xã xếp loại 

khá, 74 Hợp tác xã xếp loại trung bình và 64 Hợp tác xã yếu kém. 

Nguyên nhân của việc vẫn còn nhiều Hợp tác xã xếp loại trung bình và yếu 

kém là do: 

- Nhận thức của các cấp, các ngành về bản chất, vai trò của Hợp tác xã 

chưa đầy đủ; công tác quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ; 

công tác tuyên truyền triển khai chủ trương chính sách Nhà nước tới người dân 

hiệu quả chưa cao.  

- Văn bản của Trung ương hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ 

trợ, ưu đãi đối với thành phần kinh tế tập thể theo quy định còn chậm. Nguồn kinh 

phí để thực hiện hỗ trợ cho kinh tế tập thể, Hợp tác xã còn hạn chế; đa số các Hợp 

tác xã có quy mô sản xuất, kinh doanh nhỏ, hoạt động đơn điệu, manh mún theo 

thời vụ; còn tâm lý trông chờ ỷ lại sự giúp đỡ của Nhà nước; trình độ quản lý, 

năng lực điều hành của phần lớn cán bộ chủ chốt Hợp tác xã chưa qua đào tạo cơ 

bản, thiếu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các Hợp tác xã; nhiều Hợp tác xã phải hoạt động cầm chừng, thu hẹp 

quy mô sản xuất; khó khăn trong việc thanh toán tiền lãi và gốc cho Quỹ Hỗ trợ 

phát triển Hợp tác xã tỉnh và các tổ chức tín dụng. 
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- Trình độ quản lý, năng lực điều hành của phần lớn cán bộ chủ chốt Hợp 

tác xã chưa qua đào tạo cơ bản, thiếu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Nhiều 

Hợp tác xã còn lúng túng trong xác định phương án sản xuất kinh doanh, chưa 

theo kịp nhu cầu phát triển của địa phương, chậm đổi mới. 

- Công tác theo dõi, kiểm tra, quản lý hoạt động của Hợp tác xã chưa thực 

hiện thường xuyên; mặt khác, các Hợp tác xã cũng không quan tâm đến chế độ 

thông tin báo cáo định kỳ theo quy định, gây khó khăn cho công tác quản lý của 

địa phương…. 

2. Về ý kiến chất vấn của đại biểu Kso H'Tư 

- Về nội dung: "Nhiều Hợp tác xã hoạt động không đúng bản chất của 

Luật Hợp tác xã năm 2012" 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu1, ban hành2 nhiều 

văn bản chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; 

về cơ bản các Hợp tác xã đã hoạt động theo đúng Luật Hợp tác xã năm 2012, tuy 

nhiên vẫn còn một số Hợp tác xã chưa hoạt động đúng theo Luật Hợp tác xã 

năm 2012. Nguyên nhân: Trước khi thành lập Hợp tác xã thì hồ sơ thành lập gửi 

lên Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện đã xem xét đầy đủ thủ tục mới ra 

quyết định, như: Vốn góp có chữ ký của các thành viên (ít nhất 7 thành viên); 

trong Điều lệ có tổ chức Đại hội thành viên; có phân công các chức danh báo 

cáo hàng năm... nhưng trong quá trình hoạt động, một số Hợp tác xã đã không tổ 

chức đại hội thường niên, không báo cáo tình hình hoạt động với cơ quan đăng 

ký Hợp tác xã theo quy định; vốn góp không theo đúng đăng ký…. tức là các 

Hợp tác xã này đã thực hiện không đúng theo điều lệ, không đúng Luật Hợp tác 

xã như đại biểu đã chất vấn. 

- Về nội dung: "Nhiều Hợp tác xã ngừng hoạt động trong thời gian dài 

nhưng Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện không nắm được và vẫn báo cáo 

về Đoàn giám sát" 

Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh được tổng hợp số liệu từ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ban 

chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể của tỉnh. Để xảy ra việc nhiều Hợp tác xã 

ngừng hoạt động trong thời gian dài nhưng Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp 

huyện không nắm được và vẫn báo cáo về Đoàn giám sát, trước tiên, đây là 

thiếu sót của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện. Tuy nhiên nguyên nhân 

chủ quan do đa số Hợp tác xã trên địa bàn có quy mô nhỏ, các thành viên thành 

lập chủ yếu là nông dân nên còn lúng túng trong việc thực hiện các thủ tục pháp 

lý theo quy định. Một số Hợp tác xã được thành lập nhưng hoạt động cầm 

chừng, không phối hợp công tác báo cáo cung cấp thông tin hoặc không liên lạc 

                                           
1 Tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình số 41-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 thực hiện Nghị quyết  

số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển 

và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 
2 Văn bản số: 3664/UBND-KTTH ngày 31 tháng 10 năm 2022, số 3420/UBND-KTTH ngày 11 tháng 10 năm 

2022 và số 2218/UBND-KTTH ngày 12 tháng 7 năm 2022. 
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được. Do đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa thể kịp thời rà soát, đánh giá sát 

với tình hình thực tế nên số liệu tại báo cáo còn chênh lệch so với thực tế. 

- Về nội dung: "Các chủ trương, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước 

cho Hợp tác xã được quy định nhiều nhưng triển khai trong thực tế cho số Hợp 

tác xã đủ điều kiện được thụ hưởng rất ít. Đa số các Hợp tác xã tự thân vận 

động và chưa có sự hỗ trợ gì của Nhà nước" 

Đây là thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh, nguyên nhân do văn bản của 

Trung ương hướng dẫn thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với 

thành phần kinh tế tập thể theo quy định còn chậm; nguồn kinh phí để thực hiện 

hỗ trợ cho kinh tế tập thể, Hợp tác xã còn hạn chế. Bên cạnh đó, khung pháp lý 

và hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã còn bất cập, nội dung một số 

cơ chế, chính sách còn chồng chéo, trùng lắp, thiếu đồng bộ, chưa thật sự sát với 

nhu cầu thực tế. Một số cơ chế chính sách ở Trung ương ban hành nhưng việc 

hướng dẫn triển khai và bố trí nguồn lực hỗ trợ chưa kịp thời...3 dẫn đến Hợp tác 

xã tiếp cận với các nguồn vốn, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước còn gặp 

nhiều khó khăn trong triển khai thực tế. 

3. Giải pháp phát triển Hợp tác xã trong thời gian tới 

Thực hiện Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 

đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng 

cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham 

mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình số 41-CTr/TU ngày 

07 tháng 10 năm 2022 để triển khai thực hiện. Đồng thời, hiện nay Ủy ban nhân 

dân tỉnh đang chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 

41-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong 

đó có một số giải pháp phát triển kinh tế tập thể đưa ra trong kế hoạch như sau: 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung rà soát, kịp thời 

thực hiện chuyển đổi hoặc giải thể bắt buộc các Hợp tác xã trên địa bàn (nếu có) 

theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi 

nhất để các Hợp tác xã hoạt động ổn định, phát triển, tránh trường hợp núp bóng 

Hợp tác xã, Hợp tác xã hoạt động không đúng bản chất của Hợp tác xã theo Luật 

Hợp tác xã năm 2012 hoặc thành lập Hợp tác xã danh nghĩa để trục lợi các chính 

sách ưu đãi của Nhà nước. 

- Chỉ đạo các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng 

cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đặc biệt là người đứng đầu 

trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về Kinh tế tập thể, Hợp 

                                           
3 Nội dung này, UBND tỉnh cũng đã báo cáo, giải trình làm rõ cho Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh về 

tình hình hoạt động của HTX tại Báo cáo số 271/BC-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2022. 
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tác xã. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao số lượng và chất lượng đội 

ngũ cán bộ cả về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nhiệt tình với 

phong trào kinh tế tập thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới…. 

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát 

triển kinh tế tập thể; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ 

chức kinh tế tập thể. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với kinh tế tập thể; 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác 

xã đối với phát triển kinh tế tập thể. 

Trên đây là nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Kso H'Tư - Tổ đại biểu 

Đăk Tô về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, xin gửi nội dung trả lời 

đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Kso H'Tư và các đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh biết, theo dõi./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

+ CVP, các PCVP; 

+ Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, KTTH.TQT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tháp 
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